
                                                                                                                                                   

   

  

YHTEISTOIMINTASOPIMUS ALUEARKKITEHTITOIMINNASTA 

MARTTILAN, AURAN, KOSKEN TL JA ORIPÄÄN KUNTIEN VÄLILLÄ 

 

 

1 § Sopimuksen tarkoitus 

 

Tällä sopimuksella Marttilan, Auran, Kosken Tl ja Oripään kunnat sopivat aluearkki-

tehtitoiminnan toteuttamisesta yhteistyössä. 

 

 

2 § Aluearkkitehdin tehtävät 

 

Aluearkkitehdin tehtävät ovat: 

1) toimia kuntien asiantuntijana osallistumalla kaavoituksen ja rakentamisen tar-

peiden ja tavoitteiden kartoittamiseen, osallistumisen ja vaikutusten arvioinnin 

koordinointiin, viranomaisyhteistyöhön sekä suunnittelun ohjaamiseen; ja  

2) osallistua kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä tukeviin selvitys-, kehittämis-, 

seuranta- ja muihin vastaaviin tehtäviin kuten kulttuurimaisemien ja rakennus-

perinnön inventointiin ja hoidon suunnitteluun sekä muiden mahdollisten ym-

päristöhankkeiden valmisteluun. 

3) opastaa kuntalaisia kaavoitusta, kulttuuriympäristön hoitoa ja rakentamista 

koskevissa kysymyksissä; sekä  

4) laatia kaava-asiakirjoja ja muita suunnitelmia kuntien tarpeisiin. 

 

 

3 § Aluearkkitehdin toiminta-alue 

 

Marttilan, Auran, Kosken Tl ja Oripään kunnat. 

 

 

4 § Sijoituspaikkakunta ja työtilat 

 

Aluearkkitehdin sijoitusorganisaatio on Marttilan kunta, joka osoittaa aluearkkitehdil-

le vakituiset työtilat. Työvälineet kuten atk-laitteet ja ohjelmat sekä puhelin hankitaan 

yhteisesti ja kustannukset jaetaan yhteistyökuntien kesken asukasluvun mukaisessa 

suhteessa. 

 

 

5 § Aluearkkitehdin palkkaaminen  

  

Marttilan kunta valitsee ja palkkaa aluearkkitehdin muita yhteistyökuntia kuultuaan. 

Aluearkkitehdin työsuhteessa noudatetaan kuntien teknisen alan kuukausipalkkaisia 

toimihenkilöitä koskevan virka- ja työehtosopimusta. Aluearkkitehti on Marttilan kun-

nassa aluearkkitehdin tehtävässä. 

 

Työsuhdetta koskevissa asioissa aluearkkitehti kuuluu Marttilan kunnan henkilökun-

taan ja on Marttilan kunnan hallintosäännön alainen.  

 



                                                                                                                                                   

   

  

Suorittaessaan kohdassa 2 mainittuja tehtäviä muihin yhteistyökuntiin, toimii alueark-

kitehti kunkin kunnan kunnanjohtajan alaisena.  

 

6 § Toiminnan koordinointi ja ohjaaminen 

 

Aluearkkitehdin toiminnan koordinoinnista ja ohjaamisesta vastaavat sopimuskuntien 

kunnanjohtajat tai heidän valtuuttamansa henkilöt.  

 

 

7 § Aluearkkitehdin työpanoksen ja kuntien maksuosuuksien jakautuminen  

 

Sopimuskunnat osoittavat aluearkkitehdille täyttä työaikaa vastaavan määrän tehtäviä.  

 

Aluearkkitehdin toimintakustannuksiin sisällytetään kokonaisuudessaan palkka- ja 

henkilöstösivukulut, hallintokulut, matkakulut ja päivärahat sekä muut yleiskulut. 

 

Aluearkkitehdin toimintakustannuksista 20 % jaetaan sopimuskuntien kesken asukas-

lukujen mukaisessa suhteessa. 80 % kustannuksista jaetaan aluearkkitehdin kunnittai-

sen työajan käytön mukaisesti.  

 

Kuntakohtaisesta aluearkkitehdin käytöstä aiheutuvista muista erityisistä kuluista vas-

taa se sopimuskunta, jonka tehtävien suorittamisesta kulut aiheutuvat. 

 

 

8 § Kustannusten kirjaaminen ja laskuttaminen  

 

Kaikki kustannukset käsitellään Marttilan kunnan kirjanpitoon perustetulla kustannus-

paikalla. 

 

Toimintakustannukset jaetaan kuntien kesken puolivuosittain 30.6. ja 31.12. kirjanpi-

don tilanteen mukaisesti. 

 

 

9 § Sopimuksen voimassaoloaika 

 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2019 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus jatkuu ka-

lenterivuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota edellisen vuoden kesäkuun loppuun men-

nessä. Sopimuksen päättymisessä otetaan huomioon 8 §:n maksuliikenteen suorittami-

seen kuluva aika. 



                                                                                                                                                   

   

  

 

10 § Sopimuksen hyväksyminen  

 

Sopimus hyväksytään sopimuskuntien kunnanhallitusten yhtäpitävillä päätöksillä. 

 

Sopimuksesta tehdään yhtäpitävät kappaleet kullekin sopimuskunnalle ja ympäristö-

ministeriölle.  

 

 

 

Marttilassa xx.xx.2018 

 

 

MARTTILAN KUNNANHALLITUS   

 

 

 

Carita Maisila      Heini Luoma    

kunnanjohtaja hallintojohtaja     

 

 

 

KOSKI TL:N KUNNANHALLITUS 

 

 

 

Jukka Matilainen Heikki Tuominen 

kunnanjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 

 

 

AURAN KUNNANHALLITUS   

 

 

 

Mika Joki  Tuija Pellosmaa  

kunnanjohtaja hallintojohtaja  

 

 

 

ORIPÄÄN KUNNANHALLITUS 

 

 

 

Pekka Paju  Päivi Kössi 

kunnanjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 


