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Tiistai 5.5.2020 klo 18.00

Kokouspaikka

Sähköinen kokous, Teams

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

18 §

Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2020

19 §

Koronaviruspandemia / tilannekatsaus

20 §

Laitosapulaisen, perhetyöntekijän ja sosiaaliohjaajan vakanssinimikkeiden
muuttaminen

21 §

Perhetyöntekijän valinta osa-aikaiseen työsuhteeseen

22 §

Osallistuminen seutuhankintaan ”Sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynnit”

23 §

Carunan sponsoroima kummikesätyöntekijä kuntaan # yhdessä

24 §

Oppisopimusopiskelijan ottaminen tehostettuun palveluasumiseen

25 §

Salassa pidettävä – salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25

26 §

Salassa pidettävä – salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25

27 §

Ilmoitusasiat

28 §

Muutoksenhaku

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 6.5.2020.

Sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja

ANNE JURTTILA-PORTAALA
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Tiistai 5.5.2020 klo 18.06-19.37
Sähköinen kokous, Teams
Jäsen
( x ) Anne Jurttila-Portaala, pj.
( ) Timo Häkkinen
( x ) Satu Juntunen
( x ) Kalle Kraappa
( ) Ari Laaksonen
( x ) Anne Valta, vpj.
( x ) Pasi Björk

(x)
(x)
(x)
(x)

Varajäsen
( ) Mari Portaala
( x ) Kimmo Kylämäki
( ) Annika Ketola
( ) Markko Heikkilä
( ) Ilkka Salonen
( ) Elina Kylämäki
( ) Matti Karakorpi

Eeva Korimäki, kunnanhallituksen pj.
Liisa Grönroos, kunnanhallituksen edustaja
Carita Maisila, kunnanjohtaja
Maria Vesala, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 18 – § 28

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Juntunen ja Anne Valta.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan kokouksen jälkeen.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anne Jurttila-Portaala

Maria Vesala

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
6.5.2020 sosiaalitoimistossa
Allekirjoitukset

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 6.5.2020
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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Sosiaalilautakunta
5.5.2020
_____________________________________________________________________
18 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2020
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Marttilan kunnan vuoden 2020 talousarviossa vuosikate on 104.260 € ja tulos -409.620 €. Sosiaalilautakunnan vuoden 2020 talousarviossa vuosikate on -6.593.550€ ja tulos -6.659.890€.
Toimintatuottojen toteutuma on 49,2 % (3 kk tot. keskiarvo 25 %). Toimintakulujen toteutuma on
22,7 %. 31.3. tilanteessa vuosikate on -1.299.695 €, mikä on 189.729 € pienempi edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -1.316.151€.

Toimintatuottojen toteuman suuri nousu johtuu lastensuojelusta lähetetystä laskusta toiselle
kunnalle. Suoristusta ei ole vielä tullut. Ilman ko. laskutusta toimintatuottojen toteuma on 25,2%.
Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -6,6 %. Terveydenhuollon toimintakulujen toteutuma kokonaisuudessaan on 22,8 %.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2020
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2020 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta: Merkitsi tiedoksi taloudentoteuman ajalla 1.1.-31.3.2020.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
5.5.2020
_____________________________________________________________________
19 §
Koronaviruspandemia / tilannekatsaus
Marttilan kunnan johtoryhmä on seurannut koronavirusepidemian etenemistä tammikuusta 2020
alkaen. Kunnanhallitus on päätöksellään 4/2020 § 47 ottanut käyttöön erityistoimivallan
17.3.2020 alkaen, jonka mukaan kunnanjohtaja käyttää Marttilan kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri
toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.
Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kunnan johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen
osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Päätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa ja päätökset raportoidaan kunnanhallitukselle sähköpostitse. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää
kunnanhallitus erikseen.
Kunnanhallituksen pöytäkirjoissa 4/2020 § 46 ja 5/2020 § 60 kerrotaan tarkasti kunnassa tehdyistä toimenpiteistä liittyen koronaviruspandemiaan. Sosiaalilautakunnan toimialuetta erityisesti
koskevia toimenpiteitä ovat:
13.3.2020 laajennettu johtoryhmä
• kiellettiin kaikki vierailut Suvirannan palvelukeskuksessa ja Suvisiiven asumispalveluyksikössä
• Suvirannan palvelukeskuksen ruokailupalvelu siirrettiin talon ulkopuolisten asiakkaiden
osalta kotiin vietäväksi palveluksi
• Kehitysvammaisten päivätoiminta, ikäihmisten päivätupa ja työttömien ryhmämuotoinen
kuntouttava työtoiminta päätettiin keskeyttää ajalle 16.3.-5.4.2020
• Sosiaalitoimi siirtyi palvelemaan asiakkaita pääasiassa puhelimitse ja sähköpostitse
• Kaikki esimiehet velvoitettiin olemaan tavoitettavissa toistaiseksi ympäri vuorokauden.
Esimiehiä kehotettiin varmistamaan, että he saavat tavoitettua työntekijänsä myös heidän
ollessa vapaalla
16.3. Suomen hallitus totesi tiedotustilaisuudessaan klo 16.50 Suomen olevan poikkeusoloissa
koronavirustilanteen vuoksi. Tämän päätöksen seurauksena Marttilan kunnan johtoryhmä on
16.3.2020 valmistellut aiempiin päätöksiin täydennyksenä:
• Sosiaalitoimen palvelut järjestellään poikkeustilanteeseen sopivaksi ja sosiaalitoimen puhelinpäivystysaikoja laajennetaan normaalista. Puhelinaika arkisin klo 9.00-14.00
• Kaikki johtoryhmän aiemmin tekemät sulkupäätökset jatketaan ulottumaan valtioneuvoston
ohjeistuksen mukaisesti 13.4. saakka
• Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
18.3.2020
• Kunnanjohtajan päätös tehostetun palveluasumisen uusien lyhytaikaisjaksojen keskeyttäminen 18.3.2020 alkaen (liite no 9)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
5.5.2020
_____________________________________________________________________
jatkoa 19 §
19.3.2020 ja 31.3.2020
• Kunnanjohtajan päätös asiointipalvelun maksuttomuus ajalla 16.3.2020-13.4.2020 ja asiointipalvelujen maksuttomuus poikkeusolojen aikana (liitteet no 10 ja 11)
23.3.2020
• luotu malli apteekkiasioinnille yhdessä Marttilan apteekin kanssa
• luotu malli vapaaehtoisten avustusringille kauppa-apuun yhteistyössä Martinkosken seurakunnan ja vapaaehtoisten kanssa
• käynnistetty ko. toiminnat
24.3.2020
• päivähoidosta siirtynyt henkilökuntaa sosiaalitoimeen kotipalveluun, tehostettuun palveluasumiseen ja kehitysvammaisten asumispalveluyksikköön
• päivähoidosta sosiaalitoimeen siirtyneiden työntekijöiden perehdytys aloitettu
7.4.2020 sosiaalipalvelujohtajan päätös hankkia VideoVisit-palvelu sosiaalitoimen asiakastyöhön.
7.4.2020 aloitettu puhelinsoitot vuonna 1950 ja sitä ennen syntyneille marttilalaisille
23.4.2020 sosiaalipalvelujohtajan päätös hankkia kankaisia suu-nenäsuojuksia ja kangaspusseja

Sosiaalitoimi on lähettänyt seuraavat tiedotteet ja ohjeet:
Viitemateriaali:

Tiedote Marttilan kunnan sosiaalitoimen työntekijöille
Tiedote Marttilan kunnan sosiaalitoimen työntekijöille
Tiedote Marttilan kunnan sosiaalitoimen työntekijöille
Ohje kasvomaskien käytöstä ja pesemisestä

18.3.2020
3.4.2020
17.4.2020
17.4.2020

Marttilan kunnan tiedote 70 vuotta täyttäneille
Marttilan kunnan tiedote poikkeusolojen ajan palveluista
kunnan alueella
Marttilan kunnan tiedote henkilökohtaisesta avusta
Marttilan kunnan tiedote kuljetuspalvelut VPL ja SHL
Marttilan kunnan tiedote omaishoidon tuesta
Tiedote kotipalvelun asiakkaille

18.3.2020
26.3.2020
14.4.2020
14.4.2020
21.4.2020
21.4.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on useita erillisiä ohjeistuksia, joiden perusteella sosiaalitoimi on
toiminut. Sosiaalitoimesta on kontaktoitu puhelimitse asiakkaita ja sosiaalitoimen peruspalvelut
on saatu pidettyä yllä hyvin. Asiakkaat ovat myös itse peruneet tapaamisia. 16.4.2020 otettiin
käyttöön VideoVisit-etätapaamispalvelu, jolla voidaan suojatun videoyhteyden kanssa tavata
asiakasta. Kuntouttava työtoiminta oli hetken tauolla, mutta sitä on osin yksilöllisin ratkaisuin
järjestetty 14.4.2020 alkaen. Tapaamisissa käytetään hyödyksi myös VideoVisit-palvelua. Sosiaalitoimen esimiehet ovat osallistuneet maaliskuun puolesta välistä alkaen Liedon pandemiatyöryhmään viikoittain. Sosiaalitoimesta raportoidaan viikoittain valtiohallinnolle tietoja koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
5.5.2020
_____________________________________________________________________
jatkoa 19 §
Koronaviruksen leviämisen estämiseksi on annettu hyvin tarkkoja ohjeita koskien henkilökunnan
erilaisia ylähengitystieoireita. Työntekijän tulee olla välittömästi poissa työstä, jos hän tuntee
esimerkiksi kurkkukipua sekä oireiden päätyttyä vielä 48 tuntia. Näistä tehdyistä varotoimenpiteistä johtuen sosiaalitoimen hoitohenkilökunnalla on ollut paljon sairaspoissaoloja. Hoitajat ovat
päässeet herkästi joko työterveyshuollon tai terveyskeskuksen kautta koronanäytteisiin. Näytteet
ovat kaikki olleet negatiivisia.
Kuntaliitto on arvioinut koronaviruksen vaikutuksia per asukas sekä tulojen menetysten (erityisesti verotulot) että menojen lisäyksen osalta. Kyseisellä kaavalla laskettuna vaikutus Marttilan
kuntaan olisi 600 000 euroa. Marttilan kunnan oma arvio tilanteesta ei ole vielä valmis.
Terveydenhuollon osalta etenkin kustannukset nousevat suuresti. Tällä hetkellä valmius on koronaviruksen johdosta korkea, mikä lisää kustannuksia. Lisäksi ihmiset peruvat varattuja aikojaan, joten tulee ruuhkapainetta koronan jälkeiseen aikaan. Lisäksi, jos Varsinais-Suomessa
tulee epidemiahuippu, aiheuttaa se korkeita kustannuksia esimerkiksi tehohoidon osalta. Terveyspalveluissa kiireetöntä toimintaa aletaan vähitellen palauttaa epidemiatilannetta tarkkaillen.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy koronavirusepidemian
leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044-0845 392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

03/2020

38

Sosiaalilautakunta
5.5.2020
_____________________________________________________________________
20 §
Laitosapulaisen, perhetyöntekijän ja sosiaaliohjaajan vakanssinimikkeiden muuttaminen
Sosiaalitoimessa on tavoitteena muuttaa tehtävänimikkeitä kuvaamaan paremmin kyseisen vakanssin työnkuvaa. Marttilan kunnan hallintosäännön mukaan virkanimikkeen muuttamisesta
päättää valtuusto ja muiden nimikkeiden muuttamisesta kunnanhallitus. Marttilassa on tällä hetkellä sosiaalitoimessa käytössä nimikkeet laitosapulainen, perhetyöntekijä ja sosiaaliohjaaja.
Laitosapulaisen työnkuvasta noin puolet on hoitotyötä ja puolet siivoustyötä. Hoitoapulaisen nimike kuvaa paremmin työnkuvaa kokonaisuudessaan.
Marttilan kuntaan on palkattu 1.1.2017 perhetyöntekijä, jonka vakanssin pätevyysvaatimus on
opistotasoinen tutkinto tai alempi korkeakoulututkinto Työ sisältää lapsiperheiden sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia ohjaavia tehtäviä perheiden kanssa sekä työttömien kuntouttavan työtoimintaryhmän ohjaamista. Sosiaalitoimeen esitetään palkattavaksi perhetyöntekijä (lähihoitaja) 1.6.2020. Työnkuvat ja pätevyysvaatimukset ovat erilaiset, joten sama vakanssinimike
aiheuttaisi sekaannuksia. Perheohjaajan nimike kuvaa paremmin työnkuvaa kokonaisuudessaan.
Marttilan kunnassa on ollut pitkään sosiaaliohjaajan vakanssi. Vuosien saatossa sosiaalitoimen
tehtävänkuvissa sekä organisaatiossa on tapahtunut muutoksia. Tehtävän kuva on muuttunut
vaativammaksi. Sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuuluu muun muassa esimiestyötä ja toiminnan
kehittämistä. Työtehtävät ovat hyvin laajat. Erityissosiaaliohjaaja nimike kuvaa paremmin työnkuvaa kokonaisuudessaan.
Tehtävänimikkeiden muuttaminen ei vaikuta palkkaukseen eikä palvelussuhteen muihin ehtoihin.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Marttilan kunnassa
muutetaan sosiaalitoimen vakanssinimikkeet 1.8.2020 alkaen seuraavasti: Laitosapulaisen nimike muutetaan hoitoapulaiseksi ja perhetyöntekijän nimike muutetaan perheohjaajaksi.
Sosiaalilautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että Marttilan kunnassa muutetaan sosiaalitoimen
sosiaaliohjaajan vakanssinimike erityissosiaaliohjaajaksi 1.8.2020 alkaen.

Sosiaalilautakunta: Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Marttilan kunnassa muutetaan sosiaalitoimen vakanssinimikkeet 1.8.2020 alkaen seuraavasti: Laitosapulaisen nimike
muutetaan hoitoapulaiseksi ja perhetyöntekijän nimike muutetaan perheohjaajaksi.
Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Marttilan kunnassa muutetaan sosiaalitoimen
sosiaaliohjaajan viran vakanssinimike erityissosiaaliohjaajaksi 1.8.2020 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
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_____________________________________________________________________
21 §
Perhetyöntekijän valinta osa-aikaiseen työsuhteeseen
Kunnanhallitus on myöntänyt 10.2.2020 § 22 perhetyöntekijän (lähihoitaja) vakanssille
täyttöluvan 1.6.2020 alkaen. Työnkuva on lähinnä lapsiperheiden kotipalvelua ja
tukihenkilötyötä. Lisäksi perhetyöntekijä toimii tarvittaessa sijaisena kuntouttavassa
työtoiminnassa. Työsuhde on vakituinen ja osa-aikainen. Työaika on 20 h/vko. Työsuhteeseen
on varattuna määräraha talousarvioon vuodelle 2020.
Kyseinen tehtävä on ollut määräaikainen ja kunnanhallituksen päätöksellä 10.6.2019 § 118
tehtävää on hoitanut lähihoitaja Marika Kraappa ajalla 1.9.2019 – 31.5.2020. Varsinaisen
avoimen vakanssin osuus on ollut 20 h/vko. Lisäksi Marika Kraappa on sijaistanut kotipalvelun
hoitajia. Työaika on yhteensä ollut keskimäärin 27 h/vko.
Työntekijä valitaan Marttilan kuntaan, ensimmäisenä toimipisteenä on sosiaalitoimen
perhetyöntekijän toimi. Perhetyöntekijän työ on kaksivuorotyötä painottuen päivätyöhön.
Kelpoisuutena tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun asetuksen
mukainen nimikesuojattu perus- tai lähihoitajan tutkinto. Lisäksi tehtävässä edellytetään
tartuntalain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, joka on tällä
hetkellä 2017,41 euroa/kk 100 % työajassa. Työsuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla,
jos työntekijä ei ole ollut ennen työsuhteen alkamista yli kuuden kuukauden mittaisessa
työsuhteessa. Marttilan kunta on savuton työpaikka. Valittu on velvollinen esittämään
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen vakinaisen työn aloittamista. Valitun
työntekijän on toimitettava rikosrekisteriote työnantajalle.
Lähihoitaja Marika Kraappa on ilmoittanut kiinnostuksensa avoinna olevaa tehtävää kohtaan.
Marika Kraappa on toiminut kiitettävästi tehtävässään ja luonut asiakassuhteita lapsiperheiden
kotipalvelussa ja tukihenkilötyössä. Lisäksi hänellä on valmiudet toimia sijaisena kotipalvelussa.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta valitsee perhetyöntekijän työsuhteeseen 1.6.2020
alkaen lähihoitaja Marika Kraapan. Työsuhteen työaika on 20 h/vko. Palkkaus määräytyy
KVTES:n hinnoittelutunnuksen 03HOI040 mukaan, joka on tällä hetkellä 2017,41 euroa/kk 100
% työajassa. Marika Kraapalle ei määritellä koeaikaa, koska hän on työskennellyt yhtäjaksoisesti
Marttilan kunnassa yli kuuden kuukauden ajan. Marttilan kunta on savuton työpaikka. Valittu on
velvollinen esittämään hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen vakinaisen
työn aloittamista sekä rikosrekisteriotteen.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Merk 1 Sosiaalilautakunnan jäsen Kalle Kraappa poistui kokouksesta esteellisenä
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syy: asianosainen.

Lisätiedot: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 084 5392

Tiedoksi: palkkasihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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22 §
Osallistuminen seutuhankintaan ”Sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynnit”
Turun kaupunki tulee toteuttamaan hankinnan ”Sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynnit” seutuhankintana ja pyytää kuntia ilmoittamaan sitoutumisestaan toteutettavaan hankintaan viimeistään 15.5.2020. Ilmoittautuminen on sitova ja kukin hankintaan osallistuva kunta tulee tekemään
valittujen palveluntuottajien kanssa omat sopimuksensa. Kunnan tulee ilmoittaa sitoumuksen
lisäksi yhteyshenkilö kyseessä olevaan hankintaan liittyen. Myöhempi liittyminen hankintaan ei
ole mahdollista.
Tuleva seutuhankinta perustuu sopimukseen Turun seudun hankintayhteistyöstä (13376-2018)
1.1.2019 alkaen.
Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 29 §:ssä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien järjestämistä siten, että henkilön tarvitsema turva ja huolenpito voidaan antaa erilaisissa
sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ajasta riippumatta. Sosiaalipäivystyksen työskentelyssä keskeistä on kiireellisen palvelutarpeen arvioiminen ja neuvonta sekä tilanteessa
välttämättömien sosiaalipalveluiden toimeenpano. Kaikissa päivystävissä yksiköissä on oltava
riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat.
Turva-auttajakäynneissä kyse on pääasiassa nostotehtävistä, joissa henkilö on kaatunut tai pudonnut sängystä eikä pääse omin voimin ylös, eikä kotona ole henkilöä, joka pystyisi auttamaan.
Turva-auttajakäynneissä kyse on kuntalaisista tai kunnan alueella olevista henkilöistä, joilla ei
ole esimerkiksi turvapuhelinpalvelua käytössään. Turva-auttajakäynnin tarve määrittyy alueellisen sosiaalipäivystyksen tarvearvion mukaan. Hätäkeskuksen ja sosiaalipäivystyksen työntekijät
tekevät arvion avuntarpeesta, sen kiireellisyydestä ja tarvittavista toimenpiteistä.
Palvelua on pilotoitu ajalla 1.9.2019-31.8.2020 osassa Varsinais-Suomen kunnissa. Palvelusta
laskutetaan toteutuneiden auttajakäyntien perusteella.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää osallistua seutuhankintaan ”Sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynnit”. Sosiaalilautakunta nimeää yhteyshenkilöksi sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalan.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietoja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 084 5392
Emilia Aho puh. 0400 944064, emilia.aho@turku.fi (kilpailutusprosessi, strateginen
hankinta)
Tiedoksi: emilia.aho@turku.fi
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23 §
Carunan sponsoroima kummikesätyöntekijä kuntaan # yhdessä
Caruna on ehdottanut Marttilan kunnalle sponsorointisopimuksen solmimista Carunan ja kunnan
välillä. Kunta sitoutuisi palkkaamaan 16-20 -vuotiaan nuoren tai nuoret kolmeksi henkilötyökuukaudeksi 1.5.-30.9. välisenä aikana Carunan maksamalla sponsorirahalla. Caruna maksaa Kunnalle sponsorirahaa 4000 euroa (alv 0 %). Summa on kertakorvaus ja kunta käyttää sen kokonaisuudessaan näihin kesätyöntekijöiden henkilökustannuksiin.
Kunta voi itse päättää työtehtävät, joihin kesätyöntekijä työllistyisi. Sponsorointisopimukseen
sisältyvät seuraavat oikeudet ja velvollisuudet:
Nuori tekisi kesätyönsä aikana muiden kunnan osoittamien tehtäviensä ohessa:
•
Esittelyvideon kunnastaan
•
Tekee SoMe päivityksiä tekemästään työstä käyttäen #marttilankunta #yhdessä,
#hyvääenergiaa ja #carunasuomi
•
Jos aihe kiinnostaa paikallislehteä, niin tekee jutun kesätyönsä lopuksi lehteen tekemästään työstä ja fiiliksistään
Kunta
•
palkkaisi 16-20 -vuotiaan/t nuoren/t
•
hoitaa työnantajavelvoitteet, kuten työlainsäädännön velvoitteet ja palkanmaksun
Caruna
•
Sponsoroi 4.000 € alv (0)
•
Caruna vastaa sopimuksiin liittyvistä tilaamistaan mainoskustannuksistaan
Sponsorointisopimus on liitteenä.
Kotipalvelu on alustavasti sopinut marttilalaisen Jenna Katteluksen kanssa kesätyöstä kotipalvelussa niin, että hänen työaikansa olisi ollut 30 h/vko noin 10 viikon ajan.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää palkata Jenna Katteluksen kesätyöhön hoitoapulaiseksi kotipalveluun ajalle 16.5.2020-16.8.2020 täydellä työajalla 38.75 h/vko. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 1815,67 euroa/kk. Kotipalvelun hoitoapulaisen työnkuvan lisäksi Katteluksen työtehtäviin kuuluu:
• esittelyvideon laatiminen ja julkaiseminen Marttilan kunnasta
• SoMe päivitysten tekeminen työstä
• lehtijutun kirjoittaminen.
Lisäksi sosiaalilautakunta valtuuttaa Carunan kanssa tehtävän sponsorointisopimuksen allekirjoittajiksi kunnanjohtaja Carita Maisilan ja sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalan.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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24 §
Oppisopimusopiskelijan ottaminen tehostettuun palveluasumiseen
Lähihoitajaopiskelija Tarja Kataja on hakenut suullisesti oppisopimuspaikkaa Suvirannan palvelukeskuksen tehostetusta palveluasumisesta opintojensa loppuajaksi ajalle 1.6.202030.11.2020. Hän on suorittanut yli 90 opintopistettä opinnoistaan. Hänellä on jäljellä kaksi pitkää
harjoittelujaksoa, jotka molemmat voi suorittaa tehostetun palveluasumisen yksikössä. Oppisopimusopiskelu pitää sisällään pääsääntöisesti yhden lähiopetuspäivän viikossa.
Hoitajien saatavuus, etenkin sijaisten, on heikentynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana.
Tehostetun palveluasumisen yksikössä on jatkuva tarve sijaisille johtuen vuosilomista. Vuosilomasijaisuuksiin on varattuna määräraha vuoden 2020 talousarviossa, josta ko. palkkausmenot
voidaan kattaa.
Oppisopimusopiskelijan työaika olisi tarpeen olla 30 h/vko, jolloin hän suorittaa lähiopetuksen
omalla ajallaan. Opiskelijan koulu maksaa oppisopimusopiskelijasta työnantajalle koulutuskorvauksena 120 euroa/kk. Oppisopimusopiskelijalle voidaan maksaa hoitajan palkka -5 % johtuen
epäpätevyysalennuksesta koskien vähäisempää vastuuta lääkehoidon toteuttamisesta.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää ottaa oppisopimusopiskelijaksi Suvirannan
palvelukeskuksen tehostetun palveluasumisen yksikköön lähihoitajaopiskelija Tarja Katajan ajalle 1.6.2020-30.11.2020. Työntekijälle maksetaan tehtäväkohtainen palkka 2017,41 euroa/kk -5%
johtuen epäpätevyysalennuksesta koskien vähäisempää vastuuta lääkehoidon toteuttamisesta.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietoja: vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa p. 044 084 5442
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25 §
Salassa pidettävä
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26 §
Salassa pidettävä
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27 §
Ilmoitusasiat
Sosiaalipalvelujohtajan päätökset
• 1 § hankintapäätös VideoVisit-sopimus
• 2 § hankintapäätös kankaisten suu-nenäsuojusten ja kangaspussien hankinta
• 1 § sosiaalipalvelujohtaja viranhaltijapäätös/ salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25 kohta
STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa
• https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa
CGI 24.4.2020
• Pro Consona Vanhustyön irtisanominen 1.12.2020 alkaen
VSSHP
• Hallituksen kokous 31.3.2020 pöytäkirja

Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta: Merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat.
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28 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 18 §, 20 §, 27 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 19 §, 21-24 §
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
pykälät 19 §, 21-24 §
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Sosiaalilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00
ja perjantai klo 9.00-14.00

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä
ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:

Sosiaalilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.
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4. Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Käyntiosoite:
Postilokero-osoite:
Sähköpostiosoite:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät 25 §, 26 §
Maa-aineslain 20 §, pykälät

valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen:
Osoite:
pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
valitusaika 14 päivää

Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen:
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan täyttymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.
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