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Kokousaika

Torstai 30.9.2021 klo 18.00

Kokouspaikka

Marttilan kunnantalo

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestys
Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa 2022-2024
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali
valtuustokaudeksi 2021-2025
Hallintosäännön tarkistaminen
Lisämääräraha vuoden 2021 investointeihin
Marttilan valtuustoryhmät
Teollisuustonttien ja Niittytien omakotitonttien hintojen vahvistaminen
Härkätien sote-palveluiden yhteistoimintasopimuksen jatko
Meri-Marttilan myyntiin laittaminen
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Ilmoitusasiat
Valitusosoitus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan yleisesti
nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 5.10.2021.
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KOKOUSAIKA

Torstaina 30.9.2021 klo 18.00 – 19.36

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Ks. erillinen nimiluettelo

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Kunnanjohtaja Carita Maisila
Pöytäkirjan pitäjä Heini Luoma

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 78 - 91

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Korimäki ja Iiro Koskinen.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Marttilan kunnantalossa 4.10.2021.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

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

Tarkastusaika
Marttilassa 4.10.2021
Allekirjoitukset

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON
ASETETTU YLEISESTI
NÄHTÄVÄKSI

Marttilan kunnan www-sivuille 5.10.2021
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MARTTILAN KUNNANVALTUUSTO, NIMILUETTELO
Kunnanvaltuusto 2021 – 2025
Jäsenet

Läsnä

Aalto Olli-Pekka (kesk.)
Björk Pasi (kok.)
Gustafsson Janne (ps.)

x
x
x

Heikkilä Lauri (ps.)
Holopainen Mikko (ps.)
Jurttila-Portaala Anne (kesk.)

x
x
x

Kankare Jarkko (kesk.)
Korimäki Eeva (kok.)
Koskinen Iiro (kok.)
Kylämäki Kimmo (ps.)

x
x
x
x

Leskinen Matti (sdp.)
Lindqvist Reino (kesk.)
Nikkanen Aleksi (kok.)

x
x
x

Nurminen Jenni (kesk.)
Rannikko Karri (kesk.)
Tuominen Merja (kesk.)
Valta Anne (kok.)

x
x

Varajäsenet:
Portaala Mari (kesk.)
Torkkeli Mikko (kesk.)
Tegel Mikko (kesk.)
Kotitalo Aaron (kok.)

Poissa

x
x

x

Kylämäki Elina (kok.)
Kullanmäki Sari (kok.)
Häkkinen Timo (ps.)
Vaittinen Jussi (ps.)
Grönroos Liisa (ps.)
Kallio Hannu (sdp.)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 5.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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78 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Voimassa olevan hallintosäännön mukaan valtuuston kutsumisaika on viisi päivää.
Tätä kokousta koskeva kokouskutsu sekä tämä esityslista-pöytäkirja liitteineen on lähetetty
sähköisesti 22.9.2021 valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille. Kokousta koskeva kuulutus
on asetettu yleisesti nähtäväksi 22.9.2021 kunnan www-sivuilla ja ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 24.9.2021.
Kunnanvaltuusto:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa
todettiin, että kokouksessa oli läsnä yhteensä 16 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 5.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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79 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua toimimaan pöytäkirjan tarkastajina. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kunnanvirastossa 4.10.2021 klo 15.30. Tarkastusvuorossa ovat Anne Jurttila-Portaala ja Jarkko Kankare.
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto päätti, että pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kunnanvirastossa 4.10.2021 klo
15.30. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Korimäki ja Iiro Koskinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 5.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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80 §
Työjärjestys
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto muuta päätä.
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto päätti, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 5.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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81 §
Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa 2022-2024
Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen
veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013. Kunta voi kuitenkin pidättää
ratkaisuvallan itsellään. Marttilan kunnanvaltuusto päätti 17.11.2015, että Marttilan kunnassa
toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirretään 1.1.2016 alkaen
Verohallinnolle.
Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa verotai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen
ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.
Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa
koskevan myönteisen päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan. Verohallinnon tekemät
kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat päätökset tilastoidaan Verohallinnossa kappalemäärin myönteisten ja kielteisten ratkaisujen osalta verolajeittain kuntakohtaisesti. Hakemuksia on
kuntakohtaisesti hyvin vähän vuosittain.
Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa
koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä veronkantolain 47 §:ssä säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2021 vireille tulevien hakemusten osalta.
Ajalle 1.1.2019-31.12.2021 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että kiinteistöveron osalta
23 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta yksi kunta ja kiinteistöveron osalta 12 kuntaa. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2022–31.12.2024 vireille tulevien hakemuksien osalta
kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 19.11.2021
mennessä. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, jollei valtuusto ole kuntalain 91 §:n nojalla johtosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan
muulle viranomaiselle.
Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta
Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2022 alkaen suoraan lain nojalla.
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Marttilan kunta ei pidätä itsellään toimivaltaa
kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 5.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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82 §
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali
valtuustokaudeksi 2021-2025
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2. luvun 8 §:n mukaan
päätösvalta kuntayhtymässä kuuluu valtuustolle, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat jäseniä
seuraavasti:
Kunnan asukasluku
2 000 tai vähemmän
2 001 – 8 000
8 001 – 25 000
25 001 – 100 000
100 001 – 400 000

Jäsenten lukumäärä
1
2
3
4
5

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi Turun yliopisto nimeää valtuustoon kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenkunnan valtuuston valitsemien
jäsenten määrä määräytyy kunnallisvaalikauden ensimmäisenä päivänä kussakin kunnassa
kotipaikan omaavien asukkaiden määrän mukaan.
Jäsenkuntien valtuuston valitsemien jäsenten määrä määräytyy kunnallisvaalikauden ensimmäisenä päivänä kussakin kunnassa kotipaikan omaavien asukkaiden määrän mukaan.
Kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1 000) asukasta
kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien
jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 mom. 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4 a §:n
mukaan mm. kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta valtuustoa,
joka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kunnanvaltuusto päätti 2.9. kokouksessaan, että valinnoista käydään jatkoneuvotteluja ja päätti
siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Luottamushenkilöiden paikkajakosopimuksesta
neuvoteltaessa kesäkuussa ja kunnanhallituksen 28.6. kokouksessa lähtöoletuksena oli, että
Marttilan kunnalla on oikeus valita sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon yksi jäsen ja hänelle
varajäsen. Uuden valtuustokauden alkaessa määräksi on täsmentynyt kaksi jäsentä ja varajäsentä. Kunnanhallituksen 28.6. kokouksessa antama esitys oli, että valtuusto valitsee yhden

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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jäsenen ja yhden varajäsenen. Kunnanhallituksen esitystä täsmennetään siten, että kunnanvaltuusto valitsee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavat henkilöt:
jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Lindqvist Reino
Valta Anne

Björk Pasi
Kaarmela Anette

Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210
Tiedoksi: asianosaiset, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 5.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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83 §
Hallintosäännön tarkistaminen
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.4.2021 Marttilan kunnan hallintosäännön, joka on tullut voimaan 1.6.2021. Kunnan hallintosääntöön tarvitaan tarkistuksia mm. oppivelvollisuuslain muutoksesta ja kuntalain tarkistuksista johtuen. Lisäksi esitetään muutoksia vapaa-aika-sihteerin
päätösvaltaan sekä täsmennyksiä asiakirjoja ja tiedonhallintaa koskeviin asioihin. Samalla tehdään joitakin teknisluonteisia tarkistuksia ja täsmennyksiä.
Muutokset on merkitty voimassa olevaan hallintosääntöön punaisella tekstillä ja poistettavat
kohdat yliviivauksella.
Liite 1: Hallintosääntö 1.11.2021 (tarkistetut pykälät)
Viitemateriaali: Voimassa oleva hallintosääntö
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi hallintosäännön muutokset
1.11.2021 alkaen.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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84 §
Lisämääräraha vuoden 2021 investointeihin
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.6.2021 22 § lisämäärärahan vuoden 2021
investointeihin seuraaviin hankkeisiin:
- Katujen rakentaminen: Tervaskannonmäen vaiheen 2 rakentaminen 25 000 €
- Vesihuollon rakentaminen: Tervaskannonmäen vaiheen 2 rakentaminen 25 000 €
- Vesihuollon rakentaminen: vesihuoltolaitoksen saneeraus - vesitornin katon kunnostus
80 000 €
Vesitornin vesikatteen uusimisesta saadun tarjouksen mukaan urakkahinta on 65 000 €
(alv 0 %), joka alittaa hinta-arvion. Lisä- ja muutostyöt sovitaan erikseen.
Vuodelle 2021 tarvitaan lisämäärärahaa myös seuraaviin investointeihin:
1. Martintalon korjaus
25.8. myrskyssä Martintalon peltikatto on osittain irronnut ja myös muilta osin katto on vaurioitunut pahasti. Sisätiloihin on päässyt paikoitellen sadevettä. Katon korjauksen lisäksi tehdään tarvittavat purkutyöt, kuivatus ja korjaustyöt välikatossa ja sisätiloissa. Vakuutusyhtiön
edustajan kanssa on neuvoteltu korjauksista. Vakuutusyhtiö korvaa kunnalle korjauksesta
aiheutuvat kustannukset omavastuuosuuden (10 000 €) ylittävältä osalta. Tekninen toimi arvioi mahdollisia muita kunnostustarpeita, jotka on järkevä toteuttaa samassa yhteydessä.
Niistä aiheutuvat kustannukset jäävät kunnan maksettaviksi. Lisämäärärahaa tarvitaan vähintään 10 000 €.
2. Kameravalvontajärjestelmä
Marttilan kunnan kameravalvontajärjestelmä on suurelta osin vanhentunutta ja kuvan laatu ei
ole nykypäivän vaatimusten mukainen. Lisäksi kameroita on kunnan kiinteistössä pikkuhiljaa
lisätty johtuen kameravalvonnan lisääntyvästä tarpeesta ja näin ollen on kunnassa monta
erillistä järjestelmää, jotka ovat hankalakäyttöisiä. Uusittujen yksittäisten kameroiden osalta
näitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan uudessa järjestelmässä. Tuleva järjestelmä
tullaan toteuttamaan siten, että tulevaisuudessa pystytään kameroita lisäämään kunnan eri
alueille tarpeen mukaan ja liittämään tähän uuteen palvelimeen.
Uuden kameravalvontajärjestelmän on tarkoitus tehdä yksi yhtenäinen järjestelmä nykyaikaisilla kameroilla ja siihen tulee mukaan tässä vaiheessa kunnantalo, liikennepuisto, Riiheläntien varasto, Suviranta, Suvisiipi ja vanhustentalot, kirjasto, koulu, päiväkoti ja Martintalo. Lisämäärärahan tarve on noin 11 000 € (hankintahinta 11 148 €, alv 0 %).
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahaa vuodelle 2021 Martintalon korjaukseen ja kameravalvontajärjestelmään.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola, puh. 044 744 9510
Tiedoksi: tekninen lautakunta, kirjanpitäjä
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85 §
Marttilan valtuustoryhmät
Marttilan kunnan hallintosäännön 80 §:n mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä
valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta
on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Valtuustoryhmänä pidetään myös
yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. Valtuusto hyväksyy
valtuustoryhmien nimet.
Hallintosäännön 81 §:n mukaan valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle.
Puolueet ovat ilmoittaneet seuraavat valtuustoryhmät:
- Marttilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä
- Marttilan SDP:n valtuustoryhmä
- Marttilan Keskustan valtuustoryhmä
- Marttilan Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Marttilan kunnassa toimivien valtuustoryhmien nimet valtuustokaudella 2021-2025.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210
Tiedoksi: Marttilan valtuustoryhmät
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86 §
Teollisuustonttien ja Niittytien omakotitonttien hintojen vahvistaminen
Tiipilän teollisuusalueella on ollut ohjeellinen tonttijako. Teollisuustontit on myyty määräaloina,
koska niitä ei ole lohkottu valmiiksi. Kunnanvaltuusto on päättänyt teollisuustonttien myynnin ja
vahvistanut hinnan jokaisen myynnin osalta erikseen. Myyntiprosessin sujuvoittamiseksi teollisuustontit on päätetty lohkoa ja vahvistaa niille valmiit myyntihinnat.
Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimituksessa on muodostunut teollisuusalueelle kahdeksan
tilaa. Samalla on lohkottu Tervaskannonmäen asuntoalueella Niittytiellä neljä omakotitonttia.
Valtuusto vahvistaa teollisuustonttien ja omakotitonttien hinnat.
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi Tiipilän teollisuusalueen ja Niittytien
omakotitonttien hinnat seuraavasti:
Tiipilän teollisuusalue:
Tilan nimi

Kiinteistötunnus

pinta-ala m2

hinta euroa (2 €/m2)

Kuparitie 2
Teollisuustie 13
Teollisuustie 15
Teollisuustie 17
Teollisuustie 19
Terästie 1
Terästie 2
Terästie 4

480-405-3-48
480-405-3-49
480-405-3-50
480-405-3-51
480-405-3-54
480-405-3-52
480-405-3-53
480-405-3-55

4711
6204
6253
6785
8743
7116
8314
25991

9422
12408
12506
13570
17486
14232
16628
51982

Tilan nimi

Kiinteistötunnus

pinta-ala m2

hinta euroa (4 €/m2)

Niittupelto
Torpanniitty
Rossalan niitty
Rantaniitty

480-414-2-84
480-414-2-84
480-414-2-84
480-414-2-84

1309
1241
1312
1175

5236
4964
5248
4700

Niittytien omakotitontit:

Viitemateriaali: Tonttikartat
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: kunnanjohtaja Carita Maisila, puh. 044 744 9110
Tiedoksi: tekninen lautakunta, aluearkkitehti, kunnan www-sivut

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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87 §
Härkätien sote-palveluiden yhteistoimintasopimuksen jatko
Liedon, Kosken Tl ja Marttilan kunnilla on yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisestä ajalla 1.1.2020-31.12.2021. Sopimuskunnat ovat neuvotelleet jatkosopimuksen
1.1.2022 alkaen. Sopimus tehdään vuoden 2023 loppuun saakka siltä varalta, että sopimusta
jouduttaisiin jatkamaan vielä sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä hyvinvointialueille
1.1.2023. Sopimus on tehty pitkälti nykyisen sopimuksen mukaisena.

Liite 2: Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintasopimus 2022-2023

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintasopimuksen 1.1.2022-31.12.2023.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: Liedon kunta, Kosken Tl kunta, sosiaalilautakunta
Lisätietojen antaja: kunnanjohtaja Carita Maisila, puh. 044 744 9110

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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88 §
Meri-Marttilan myyntiin laittaminen
Meri-Marttilan kiinteistö (kiinteistötunnus 322-486-1-118, pinta-ala 3,852ha) on ollut Marttilan
kunnan omistuksessa 1970-luvulta alkaen. Kemiönsaaren kunnassa Sändön saarella sijaitsevalle tontille rakennettiin 1980-luvulla saunamökki ja keittokatos. Alue oli alkuvuosina aktiivisessa käytössä ja esimerkiksi koulun leirikouluja järjestettiin siellä. Mökkikiinteistö on ollut kuntalaisten käytettävissä kesäaikaan varausten perusteella. Viime vuosina on ollut keskimäärin 20 eri
varaajaa vuosittain.
Kunnanhallitus keskusteli syksyllä 2017 Meri-Marttilan kunnosta ja sen vaatimista korjaus- ja
laajentamistoimenpiteistä. Laituri ja ulko-wc on uusittu lähivuosina ja ne ovat hyvässä kunnossa. Sen sijaan pesu- ja asuintilat vaatisivat lähivuosina huomattavaa kunnostusta. Kohteeseen
tehtävät investoinnit todennäköisesti nostaisivat painetta korottaa vuokrahintoja, jolloin ajatus
edullisesta vuokraamisesta ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä olevasta virkistysalueesta ei
toteutuisi nykyiselläkään tavalla.
Sandön mökin sijainti on koettu huollon ja käytön kannalta haastavaksi jo aiemmin ja siksi kunta
rakensi uimapaikan saunoineen Palaisiin 1990-luvulla. Palaisten uimapaikka on helposti saavutettavissa ja palvelee kuntalaisia laajasti ja se on käytössä ympäri vuoden.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 19.8.2019 antaa kunnanhallituksen tehtäväksi käynnistää alueelle kaavamuutoksen valmistelu, jossa kiinteistö lohkotaan 3-4 rantatonttiin. Valtuusto
päätti lisäksi, että kaavan valmistuttua tonttien myynti tuodaan valtuuston päätettäväksi.
Alueella olevan Santasaari-Grängnäs ranta-asemakaavan muutos tehtiin sitä silmällä pitäen,
että alueelle saadaan kaavoitettua mahdollisimman monta myytävää tonttia. Kemiönsaaren
kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen 28.6.2021 ja kaava on saanut lainvoiman.
Nyt valmistuneella ranta-asemakaavalla kunnan omistamalla kiinteistöllä on erillispientalojen
kortteli, loma-asuntojen kortteli, luonnonsuojelualuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Erillispientalojen rakennuspaikalle on osoitettu rakennusoikeutta 355 k-m2, yksiasuntoisen lomaasunnon rakennuspaikalle 240 k-m2. Kerrosalaa koko kaava-alueelle on osoitettu yhteensä 620
k-m2. Kaavamuutoksen myötä kiinteistö on mahdollista lohkoa kahdeksi erilliseksi tontiksi.
Meri-Marttilan myynnistä saatavat tulot olisi mahdollista käyttää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tukeviin investointeihin, kuten Palaisten alueen kehittämiseen (esim. saunamökin kunnostukseen ja mahdolliseen laajennukseen, ranta-alueen ja pysäköintialueen laajentamiseen ja
ulkovalaistuksen parantamiseen).

Viitemateriaali: Santasaari-Grängnäs ranta-asemakaavan muutos

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Meri-Marttilan kiinteistö (322-486-1-118) laitetaan myyntiin ja valtuuttaa kunnanhallituksen hoitamaan kiinteistön myyntiä ja päättämään
myynnistä. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtajan ja kunnanjohtajan valmistelemaan
myyntiin laittamista.
Kunnanvaltuusto:
Asiasta käydyn keskustelun aikana Lauri Heikkilä esitti Janne Gustafssonin, Mikko Holopaisen
ja Kimmo Kylämäen kannattamana kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeavan vastaehdotuksen, että Meri-Marttilan kiinteistöä ei laiteta myyntiin vaan, että sitä kehitetään kuntalaisten
virkistäytymismahdollisuuksia ja hyvinvointia silmällä pitäen tulevan alueuudistuksen hengessä.
Meri-Marttilan kiinteistöä pitää kunnostaa ja rakentaa lisätilaa, jotta perhelomailun yhteydessä
siellä on paremmat yöpymismahdollisuudet kuin nyt. Kiinteistön hyötykäyttöä pitää suunnitella
myös marttilalaisten yhdistysten ja koululaisten virkistäytymistapahtumia ajatellen. Kunnan taloustilanne on nyt niin hyvä, että kiinteistön myyntiin laittamiselle ei ole välitöntä tarvetta.
Koska oli esitetty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että
asiasta tulee toimittaa äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan nimenhuutona niin, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja jotka kannattavat Heikkilän vastaehdotusta, äänestävät ”ei”. Äänestyksessä ”jaa” ääniä annettiin 10 ja ”ei”
ääniä 6.
Valtuusto päätti äänin 10-6, että Meri-Marttilan kiinteistö (322-486-1-118) laitetaan myyntiin ja
valtuutti kunnanhallituksen hoitamaan kiinteistön myyntiä ja päättämään myynnistä.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäsenet Lauri Heikkilä, Janne Gustafsson, Mikko Holopainen ja Kimmo Kylämäki jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Perustelut ovat pöytäkirjan liitteenä.

Liite 3: Äänestyspöytäkirja
Liite 4: Perussuomalaisten valtuustoryhmän eriävän mielipiteen perustelut

Merk. Anne Jurttila-Portaala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen äänestyksen alkamista.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 5.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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89 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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90 §
Ilmoitusasiat
Muistutettiin luottamushenkilöille järjestettävästä koulutuksesta 27. ja 28.10. klo 18-21.30. Ilmoittautuminen viimeistään 12.10.
Muistutettiin kunnanhallituksen jäseniä ja valtuuston puheenjohtajia yksilövalokuvauksesta. Valtuuston ja hallituksen ryhmävalokuvat otetaan 15.11. ennen valtuuston kokousta klo 17.30.
Muistutettiin sidonnaisuusilmoitusten tekemisestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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91 §
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
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4. LUKU: HENKILÖSTÖORGANISAATIO
12 § Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen
alaisuudessa. Kunnanjohtajan tehtävistä, toiminnan tavoitteista ja menettelytavoista sekä työnjaosta poliittisen johdon kesken sovitaan tarkemmin kunnanhallituksen hyväksymässä johtajasopimuksessa.
Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja.

6. LUKU: TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALLAN JAKO
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.
Kunnanhallitus päättää seuraavista asioista:
--Muut asiat
1. Työsuojelupäällikön ja KT-yhteyshenkilön nimeämisestä
2.

Määrää julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetun julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan
ja varahenkilöt sekä keskusarkiston vastuunalaisen hoitajan ja varahenkilön määräämisestä

3. Virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja niiden määräysten soveltamisesta sekä yleisistä virka- ja
työehtosopimuksista poikkeavien paikallisten sopimusten hyväksymisestä
4. Päättää kunnan elinkeinotoiminnan kehittämisestä
2
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5. Rakennushankkeiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, toteuttamisesta ja urakkasopimuksiin liittyvien asioiden ratkaisemisesta siltä osin kuin tehtävää ei ole siirretty tekniselle lautakunnalle
6. Asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta,
myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta
7. Antaa lausunnon maa-ainesasetuksen mukaisessa kuulemismenettelyssä koskien toista kuntaa
8. Toimii kunnan väestönsuojeluviranomaisena ja hyväksyy valmiussuunnitelman yleisen osan
9. Päättää kunnan viljelysmaiden vuokralle antamisesta
10. Päättää kunnan metsien hoidosta
11. Päättää maaseutuelinkeinojen kehittämiseen tarkoitettujen määrärahojen käytöstä
12. Vastaa maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kunnan maa- ja metsätilojen hoidosta
13. Vastaa löytöeläintoiminnan järjestämisestä kunnassa
14. Päättää kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamista koskevasta toimivallasta
Lisäksi kunnanhallitus ratkaisee asiat, joita ei ole määrätty kunnan muun viranomaisen ratkaistavaksi

26 § Toimivalta asiakirjan antamisesta
Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja.
Valtuuston ja kunnanhallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja.
Muun toimielimen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee asianomaisen toimialan esittelijä.

7. LUKU: VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA
29 § Hallintojohtaja
1.

Hallinnon toimialalla valmistettujen painotuotteiden hinnoista sekä kopioista perittävistä maksuista
Päättää kunnan sisäisten valokopioiden hinnat sekä sellaisten valokopioiden hinnat, jotka eivät edellytä
tiedon hakua.

2.

Asukkaiden valitsemisesta ja vuokrasopimuksen tekemisestä kunnan omistuksessa oleviin vuokra-asuntoihin
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
3
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5.

Perintätoimenpiteistä kunnanhallituksen erikseen antamien yleisohjeiden mukaisesti

6.

Henkilöstöltä perittävistä ateriakorvauksista

30 § Marttilan koulun rehtori
Marttilan koulun rehtori hyväksyy koulua koskevat laskut ja päättää seuraavista asioista alakoulun osalta:
1. Opetuksen julkisuuden rajoittamisesta
2. Luvan myöntämisestä koulukiinteistön tai -huoneiston käyttämiseen sivistyslautakunnan antamien ohjeiden
mukaisesti
3. Kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymisen valvonnasta
4. Huoltajaa kuultuaan oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai huoltajan valitsemaa opetusta ei voida järjestää
5. Valitun valinnaisaineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi
6. Oppilaan vapauttamisesta kielen opiskelusta
7. Poissaololuvan myöntämisestä perusopetuksen oppilaalle, mikäli poissaolo kestää yli kolme päivää ja enintään
kolme kuukautta
8. Opetusharjoittelijan tai muun harjoittelijan ottamisesta
9. Oppimateriaalin käyttöönotosta opettajakuntaa kuultuaan
10. Oppilaalle annettava kirjallinen varoituksesta
11. Oppilaan opiskelun järjestämisestä poikkeuksellisesti ja luvan myöntämisestä opintojen suorittamiseen opetukseen osallistumatta
12. Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta
13. Stipendi- ja lahjarahastojen hoitamisesta ja muiden apurahojen jaosta, mikäli rahaston säännöissä tai lahjakirjassa ei toisin määrätä
14. Erityisopetuksessa olevan oppilaan henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta
15. Koulutapaturman korvaamisesta
16. Oppilaan ottamisesta tai siirtämisestä luokilla 1-6 perusopetuksen erityisopetukseen edellyttäen, että oppilaan huoltaja tai huoltajat eivät vastusta ottamista tai siirtämistä.
17. Erotodistuksen ja oppimäärän suorittamisesta annettavan todistuksen myöntämisestä
18. Luvan myöntämisestä koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä myöhemmin
19. Päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä, jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen
järjestäjän opiskelija (oppivelvollisuuslaki 7 §)
4
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20. Päättää opiskelupaikan osoittamisesta, mikäli oppivelvollinen ei ole ohjauksesta huolimatta aloittanut perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa (oppivelvollisuuslaki 15§)

33 § Vapaa-aikasihteeri
Vapaa-aikasihteeri päättää: nuorisotilojen ja liikunta-alueiden käyttämisestä
1. nuorisotilojen sekä liikuntatilojen ja -alueiden käyttämisestä ja aukioloajoista
2. nuoriso- ja liikuntatoimen tapahtumien ja ryhmien järjestämisestä
3. Liikunta- ja nuorisotoimen hankinnoista hankintarajojen puitteissa

8. LUKU: TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA
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
• 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
5
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6.
7.
8.
9.

päättää koulutukseen osallistumisesta
huolehtii henkilöstön perehdyttämisestä tehtäviinsä
vastaa sisäisestä tiedottamisesta
hyväksyy alaisensa tehtäväkuvauksen, päättää työn vaativuuden ja työsuoritusten arvioinnista ja käy alaisensa
kanssa kehityskeskustelun säännöllisesti
10. päättää varoituksen ja suullisen huomautuksen 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 asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan tehtävät
Kunnanhallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4.2 §:n vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty kunnassa.
Kunnanhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty kunnan eri
tehtävissä
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
6

Marttilan kunnan hallintosääntö 2020

Tiedonohjaussuunnitelmalla hallitaan sekä paperisessa muodossa olevaa että sähköistä aineistoa.

10. LUKU: TALOUDENHOITO
64 § Rahatoimen hoitaminen
Kunnan rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen
sijoittaminen.
Valtuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto
päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää
antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.
Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.
Muutoin kunnan rahatoimesta vastaa kunnanhallitus.
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa kirjanpitäjä.

66 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativasta
kopioinnista peritään maksu, joka määräytyy käytetyn työajan mukaan.
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan
haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.
Hallintojohtaja Kunnanhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

13. LUKU: VALTUUSTO
83 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
Valtuusto käsittelee asiat varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen
yhteyden avulla (sähköinen kokous). Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen
sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla.
Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä tai kokouskutsussa mainitussa tilassa.
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Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja
kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä suljetun kokouksen keskustelujen
luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa. Kaikissa tilanteissa osallistuminen
tulee tapahtua tilasta, jossa kokouksen laillisuudesta ja järjestyksestä voidaan varmistua.
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

16. LUKU: KOKOUSMENETTELY
120 § Toimielimen päätöksentekotavat
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden
avulla (sähköinen kokous). Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa. Kaikissa tilanteissa osallistuminen tulee tapahtua tilasta, jossa kokouksen laillisuudesta ja järjestyksestä voidaan varmistua.
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen
päätöksentekomenettely). Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin
asioihin.
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien
edellyttämällä tavalla.

17. LUKU: MUUT MÄÄRÄYKSET
144 § Aloiteoikeus
Kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä kunnassa kiinteää omaisuutta omistavilla tai hallitsevilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita
palveluaan koskevassa asiassa.
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen
tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

145 §Aloitteen käsittely
Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos
toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
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Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on
loppuun käsitelty.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille
tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.
Kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä.

147 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranomainen, jollei
kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä.
Valtuuston ja kunnanhallituksen päätökseen perustuvat sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen
puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai asianomaisen toimiston toimistopäällikkö asianomainen toimialajohtaja tai hallintotoimiston viranhaltija, jollei kunnanhallitus ole päättänyt toisin. Kunnanhallituksen puheenjohtajan sopimuksen ja sitoumuksen voi varmentaa kunnanjohtaja.
Valtuuston ja kunnanhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa tarvittaessa hallintojohtaja, asianomaisen toimiston toimistopäällikkö tai hallintotoimiston viranhaltija. asianomainen toimialajohtaja
tai asian valmistellut viranhaltija.
Lautakunnan ratkaisuvallassa oleviin asioihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset tekee asianomainen lautakunta ja ne
allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa asianomaisen toimiston päällikkö tai hallintojohtaja.
Lautakunnan päättämät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa asianomainen toimialajohtaja tai lautakunnan
puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa kunnanjohtaja tai hallintojohtaja tai toimielimen valtuuttama viranhaltija.
Päätösvallan delegointipäätösten antaman toimivallan nojalla tehtyjä päätöksiä koskevat asiakirjat allekirjoittaa se toimielin tai viranhaltija, jolle toimivalta on delegoitu.
Viranhaltijapäätökseen perustuvat asiakirjat allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranhaltija.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.
Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeiksi pöytäkirjan pitäjä tai
arkiston hoitaja.
Kunnan keskusarkistossa säilytettävistä asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeiksi hallintojohtaja
tai keskusarkiston hoitaja tai keskusarkiston hoitajan sijaiseksi määrätty.
Hankehakemukset ja niihin liittyvät maksatushakemukset allekirjoittaa kunnanjohtaja tai asianomainen toimialajohtaja.
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Kh 20.9.2021 Liite 8 § 184
Kv 30.9.2021 Liite 2 § 87

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ
HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA
1.1.2022-31.12.2023

1. Sopimuksen osapuolet
Tämän yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet ovat Liedon kunta, josta
jäljempänä käytetään nimitystä hallintokunta sekä Kosken Tl ja Marttilan kunnat,
joista jäljempänä käytetään nimitystä sopijakunta.
2. Sopimuksen tarkoitus
Sopimuksen osapuolet sopivat, että niiden järjestämisvastuulle säädetyt
perusterveydenhuollon
ja
sosiaalitoimen
tehtävät
hoidetaan
kuntaja
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) velvoitteiden mukaisesti ja
kuntalain (410/2015) 8. luvussa tarkoitetulla tavalla hallintokunnassa, Liedon
kunnassa.
Kosken Tl, Liedon ja Marttilan kuntien osalta yhteistoiminta-alueella hoidetaan kaikki
perusterveydenhuollon
tehtävät
lukuun
ottamatta
työterveyshuoltoa
ja
ympäristöterveydenhuoltoa.
Liedon kunnan osalta yhteistoiminta-alueella hoidetaan kaikki sosiaalitoimen tehtävät.
Kosken Tl ja Marttilan kuntien osalta sosiaalitoimen tehtävistä yhteistoiminta-alueella
hoidetaan
- mielenterveyspalvelut
-

päihdehuollon palvelut

-

perheneuvolan ja perhekeskuksen palvelut

-

ikäneuvolan palvelut

Muut sosiaalitoimen tehtävät hoitaa kukin kunta itse haluamallaan tavalla.

Postiosoite:
PL 24
21421 LIETO

Vaihde (02) 487 3000
Fax (02) 4873 3240
kirjaamo@lieto.fi

Käyntiosoite:
Kirkkotie 13
21240 Lieto
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3. Yhteiset tavoitteet ja toiminnan kehittäminen
Sopimuksella jatketaan hallintokunnan ja sopijakuntien yhteistoimintaa, jolla turvataan
yhteistoiminta-alueen asukkaille tässä sopimuksessa sovitut laadukkaat palvelut
taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisella palvelurakenteella.
Toiminnassa noudatetaan yhdessä hyväksyttyjä tavoitteita ja periaatteita seuraavasti:
- turvataan yhteistoiminta-alueella tuotettavat palvelut kaikille yhteistoiminta-alueen
asukkaille kuntien sopimalla tavalla
-

kehitetään yhteistoiminta-alueella hoidettavia terveydenhuollon palveluita

-

parannetaan terveyspalveluiden laatua, tuottavuutta ja vaikuttavuutta

-

turvataan koko yhteistoiminta-alueen
henkilöstöpolitiikalla

terveydenhuollon

saatavuus

hyvällä

Kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
4. Hallinto ja päätöksenteko
Tässä sopimuksessa mainittujen tehtävien hoitamisesta vastaa Liedon kunta. Tämän
sopimuksen mukaisten tehtävien hoitoon kuuluvasta kunnan ja kunnan viranomaisen
päätösvallasta säädetään Liedon kunnan hallintosäännössä.
Hallintokuntana toimiva Liedon kunta, valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan
yhteensä seitsemän (7) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Yhteistoimintaalueen terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan
jaosto. Liedon kunnan edustajia lautakunnan jaostossa on seitsemän (7) jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä, Marttilan ja Kosken Tl kunnan edustajia jaostossa on
kummallakin kunnalla kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Sosiaali- ja
terveyslautakunnan puheenjohtaja ja I varapuheenjohtaja valitaan lietolaisista
jäsenistä. Sopijakunnan edustajilla ei ole päätösvaltaa yksinomaan Liedon kuntaa
koskevissa sosiaalitoimen päätöksissä.
Sopijakuntia on kuultava erikseen seuraavissa asioissa:
- toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen
-

toimialan organisaatiomuutokset sekä palvelujen järjestämistapa Marttilassa ja
Koskella Tl

-

investoinnit, jotka vaikuttavat sopijakuntien palveluihin tai kustannuksiin
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Liedon kunnanhallituksella on Kuntalain 92 §:ssä tarkoitettu otto-oikeus sosiaali- ja
terveyslautakunnan käsittelemiin asioihin. Otto-oikeuden perusteella tehtävä
päätöksenteko edellyttää sopijakuntien kunnanhallitusten hyväksymistä.
Hallintokunnan ja sopijakuntien kunnanjohtajat ja sosiaalijohtajat seuraavat ja
arvioivat toimintaa ja tekevät sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja toimialajohtajalle
aloitteita ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ottaen huomioon kunkin
sopijakunnan tavoitteet ja toimialan yleisen kehityksen.
5. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialasta ja tehtävistä päättää Liedon kunta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii tämän sopimuksen mukaisten tavoitteiden
toteuttamisesta.
6. Toimintaorganisaatio
Mahdolliset muutokset nykyiseen yhteistoiminta-alueen toiminta-organisaatioon
Koskella Tl tai Marttilassa tehdään neuvottelumenettelyssä kuntien kanssa.
7. Henkilöstö ja henkilöstön siirtymiseen liittyvät taloudelliset vastuut
Yhteistoiminta-alueen henkilöstö on Liedon kunnan palveluksessa.
8. Talous
Talouden ohjaus perustuu yhteisesti valmisteltuun toiminta- ja taloussuunnitelmaan
sekä menojen ja palveluiden käyttöä koskevaan seurantaan.
Kustannukset ja palveluiden käyttö kootaan ja ryhmitellään vastuualueittain ja
vastuuyksiköittäin siten, että eri palveluiden ja lähipalveluiden kustannukset ja
palveluiden käyttö voidaan eritellä.
Kustannukset jaetaan palveluiden käytön mukaisesti siten, että kukin kunta maksaa
palveluista aiheuttamisperiaatteen mukaan.
Hallinnon kustannukset jaetaan kustannuslaskennan osoittaman todellisen
kustannusosuuden mukaisesti. Kustannusten jaon ja kohdentamisperiaatteiden
muuttamisesta sovitaan tarvittaessa talousarvion laadinnan yhteydessä.
Sopimuskuntien maksuosuus yhteistoiminnan menoihin määräytyy toimintavuoden
toteutuneiden kustannusten perusteella. Sopimuskunnan laskutus tapahtuu
palvelukohtaisesti suoriteperusteisena ja laskennallisena.
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Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

9. Toimitilat
Sopimuskuntien sosiaali- ja terveystoimien toimitilat säilyvät kuntien omistuksessa.
Liedon kunta vuokraa tarvitsemansa toimitilat ensisijaisesti sopimuskunnilta.
Vuokrakustannukset sisällytetään sopijaosapuolten kesken jaettaviin kustannuksiin.
Toimitilojen peruskorjauksista ja mahdollisista muutostöistä ja niistä aiheutuvista
kustannuksista vastaa sijaintikunta.
10. Vahingonkorvausvastuu
Hallintokunta huolehtii siitä, että yhteistoiminta-alueen toimintaan liittyvä vastuu ja
muu vakuutusturva on voimassa yhtäläisesti koko yhteistoiminta-alueella.
11. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Tämä päivitetty sopimus tulee voimaan kuntien valtuustojen hyväksyttyä sopimuksen
1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2023 asti, jonka jälkeen voimassaolo päättyy.
12. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin
neuvotteluin. Ellei sopimuksissa päästä yhteisymmärrykseen, erimielisyydet
ratkaistaan hallintoriita-asiana Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
Liedossa
LIEDON KUNTA

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Krista Ryödi
Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut

MARTTILAN KUNTA

Carita Maisila
Kunnanjohtaja

Maria Vesala
Sosiaalipalvelujohtaja

KOSKEN TL KUNTA

Henri Partanen
Kunnanjohtaja
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Laura Willman-Kitola
Sosiaalijohtaja
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Äänestyspöytäkirja
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Marttilan kunnanvaltuusto 30.9.2021
§ 88 Meri-Marttilan myyntiin laittaminen
Kunnanhallituksen ehdotus
Lauri Heikkilän vastaehdotus

= JAA
= EI
LÄSNÄ

Valtuutetun nimi
Aalto Olli-Pekka (kesk.)
Björk Pasi (kok.)
Gustafsson Janne (ps.)
Heikkilä Lauri (ps.)
Holopainen Mikko (ps.)
Jurttila-Portaala Anne (kesk.)
Kankare Jarkko (kesk.)
Korimäki Eeva (kok.)
Koskinen Iiro (kok.)
Kylämäki Kimmo (ps.)
Leskinen Matti (sdp.)
Lindqvist Reino (kesk.)
Nikkanen Aleksi (kok.)
Nurminen Jenni (kesk.)
Rannikko Karri (kesk.)
Tuominen Merja (kesk.)
Valta Anne (kok.)
Varajäsenet:
Portaala Mari (kesk.)
Torkkeli Mikko (kesk.)
Tegel Mikko (kesk.)

x
x
x
x
x

JAA

EI

TYHJÄ

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

16

10

x
x
x
x
x
x

Kotitalo Aaron (kok.)
Kylämäki Elina (kok.)
Kullanmäki Sari (kok.)
Häkkinen Timo (ps.)
Vaittinen Jussi (ps.)
Grönroos Liisa (ps.)
Kallio Hannu (sdp)
Yhteensä

6

Puheenjohtaja

___________________________________

Pöytäkirjanpitäjä

___________________________________

Tarkastusmerkinnät
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