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Maanantai 25.5.2020 klo 19.00
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Pykälä:
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31 §

Sosiaalityöntekijän virkasuhde
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Ilmoitusasiat
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Muutoksenhaku

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 26.5.2020.

Sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja

ANNE JURTTILA-PORTAALA
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Maanantai 25.5.2020 klo 19.03-19.43
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)

Varajäsen
( ) Mari Portaala
(x) Kimmo Kylämäki
( ) Annika Ketola
( ) Marko 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

§ 29 – 33 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Juntunen ja Anne Valta.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 26.5.2020 klo 12.00 sosiaalitoimistossa.

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
26.5.2020 sosiaalitoimistossa
Allekirjoitukset

Satu Juntunen

Anne Valta

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 26.5.2020
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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_____________________________________________________________________

29 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 30.4.2020
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 56,4 % (4 kk tot. keskiarvo 33,3 %). Toimintakulujen toteutuma
on 30,3 %. 30.4. tilanteessa vuosikate on -1.804.682 €, mikä on 221.608 € pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -1.821.138 €. Toimintatuottojen toteuman suuri nousu johtuu lastensuojelusta lähetetystä laskusta toiselle kunnalle. Suoritusta ei ole vielä tullut. Ilman ko. tulolaskutusta vuosikate on kokonaisuudessaan noin -1.984.744 euroa (30,1 %).
Sosiaalilautakunnan talousarviomäärärahojen ylityspoikkeamia on henkilöstön palkkamenoissa
johtuen sairaslomien aiheuttamista sijaistarpeista. Koronavirukselta suojautumiseen ja mahdollisen tartunnan levittämiseen on varauduttu materiaalihankinnoilla. Hankintoihin on kulunut ajalla
13.3.-30.4.2020 noin 7000 euroa enemmän kuin mitä talousarvioon on varattu normaaliin vuotuiseen toimintaan. Tietyissä palveluissa on ollut vähemmän käyttöä, jolloin niistä ei muodostu
normaaliajan kuluja.
Tammi-huhtikuun ajalta erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksen toteuma on -3,8 %. Myös perusterveydenhuollon laskutus on ollut arvioitua vähäisempää. Terveydenhuollon toimintakulujen
toteutuma kokonaisuudessaan on 30,6 %. Terveydenhuollon menojen kehitystä on erittäin hankalaa arvioida tällä hetkellä johtuen koronaviruksen aiheuttamista tekijöistä.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 30.4.2020
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 30.4.2020 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee tiedoksi saaduksi talouden toteuman ajalta 1.1.2020-30.4.2020.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 26.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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30 §
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. Sosiaalilautakunta on saanut
tiedoksi toimialaa koskevan tilannekatsauksen edellisessä kokouksessa 5.5.2020 § 19.
Suomen hallitus linjasi toukokuun 2020 alussa toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan
hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Sosiaalitoimen toimialaa rajoitusten purkamisesta koski lähinnä julkisten tilojen avaaminen 1.6.2020
alkaen kuntouttavassa työtoiminnassa ja päivätoiminnassa. Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja hallitus tarkastelee asiaa seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 13.5.2020 päätöksen valmiuslain 86 §:n mukaisiin sosiaalihuollon ohjaustoimiin ryhtymisestä, jolla suojataan sosiaalihuollon asiakkaita koronavirustaudilta. Päätöksellä edellytetään suojainten käyttöä tietyissä palvelutilanteissa. Päätös on voimassa ajalla 13.5.-30.6.2020. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden ohjeen koronavirustartuntojen ehkäisyyn ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä 15.5.2020.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on antanut 19.5.2020 ohjeen ikääntyneille - yli 70-vuotiaille koronavirustilanteessa.
Henkilöstön sairaslomia ovat lisänneet huomattavasti koronaviruksen varotoimenpiteet. Ohjeistuksena on, että työntekijän pitää olla poissa työstä, jos hänellä on vähänkin ylähengitystieinfektion oireita. Ennen työhön paluuta pitää olla oireeton 48 tunnin ajan. Koronaviruksen epäilyn/poissulkemisen vuoksi ajalla 13.3.2020-30.4.2020 sairaspoissaoloja työvuoroista on ollut
yhteensä Suvirannan palvelukeskuksen ja kehitysvammatyön osastotasoilla noin 200 päivää.
Sijaisuuksia on hoidettu ottamalla sijaisia, tekemällä ylityönä ja hälytysrahalla oman henkilöstön
voimin sekä päivähoidosta siirretyn henkilöstön avulla. Hoitajat ovat päässeet herkästi joko työterveyshuollon tai terveyskeskuksen kautta koronanäytteisiin. Näytteet ovat kaikki olleet negatiivisia.
Tehostetun palveluasumisen ja kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä asuville ja heidän
läheisilleen on järjestetty mahdollisuus tavata ulkona tai esimerkiksi ikkunan takaa keskustellen.
Yhteydenpitoa omaisiin tuetaan myös puhelimitse ja videovälitteisesti. Sisätiloissa olevaa tapaamistilan järjestämistä mietitään. Jalkahoitajan ja parturi-kampaajan palveluiden järjestäminen
onnistuu palvelukeskukseen erityisjärjestelyin ja keskitetysti. Sosiaalitoimen kaikkien palveluiden
asiakkaita pyritään tukemaan mahdollisimman hyvin ja yksilöllisesti poikkeusoloissa. Kehitysvammaisten päivätoimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa käynnistellään ryhmämuotoisena kesäkuun alusta. Ikäihmisten päivätupatoiminta pysyy tauolla kesän ajan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 26.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkoa 30 §
Yli 70-vuotiaille suunnatuista puheluista on tähän mennessä toteutettu noin puolet. Tähän mennessä on soitettu kaikille yli 80-vuotiaille. Puhelut soitetaan niille, jotka eivät ole muiden sosiaalitoimen palveluiden piirissä. Puhelut eivät ole aiheuttaneet juurikaan toimenpiteitä.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy koronavirusepidemian
leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee tiedoksi saaduksi ja hyväksyy koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 26.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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31 §
Sosiaalityöntekijän virkasuhde
Sosiaalityöntekijä on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa sosiaalipalvelujohtajalle 18.5.2020 niin,
että hänen viimeinen virassaolopäivänsä on 31.7.2020. Vakituisen sosiaalityöntekijän vakanssin
työaika on 38,25 h/kk. Irtisanoutunut sosiaalityöntekijä on hakenut osa-aikaista työaikaa
1.4.2020 alkaen niin, että hänen kokonaistyöaikansa on 32,5 h/vko (sos.ltk. 3.12.2019 § 56).
Kunnanhallitukselta on haettu täyttölupaa kokoaikaisen vakanssin täyttämiselle 1.8.2020 alkaen.
Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vastata lapsiperheiden sosiaalihuollon mukaisista sosiaalipalveluista, lastensuojelun ja jälkihuollon tehtävistä ja erityisen huolenpidon asiakkaista sosiaalitoimessa. Lisäksi hän toimii kuraattorina Marttilan alakoulussa sekä sosiaalipalvelujohtajan hallinnollisten tehtävien sijaisena tarvittaessa. Työnkuvaan kuuluvat tarvittaessa myös muut mahdolliset sosiaalitoimen tehtävät loma-aikoina. Sosiaalityöntekijä osallistuu myös raportointi-,
suunnittelu- ja kehittämistyöhön kunnassa sekä yhteistyötahojen kanssa.
Tehtävän kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen laillistus. Virkaan valitulta vaaditaan ennen viran vastaanottamista, että hän toimittaa itseään
koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002)
tarkoittaman rikosrekisteriotteen.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, päätöksentekoon sekä työn organisointiin. Sosiaalityöntekijän tehtävään valittavalta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista yhteistyö- ja oppimishalua.
Sosiaalilautakunta määrittelee hakumenettelyn ja -aikataulun sekä haastattelutyöryhmän, joka
tekee esityksen valinnasta sosiaalilautakunnalle.

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää julistaa haettavaksi sosiaalityöntekijän viran, joka täytetään 1.8.2020
alkaen tai sopimuksen mukaan. Sosiaalityöntekijän palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja
työehtosopimuksen hinnoittelutunnuksen 04SOS04A mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa. Lisäksi valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja rikosrekisteriote.
Sosiaalilautakunta määrittelee hakumenettelyn ja -aikataulun sekä haastattelutyöryhmän, joka
tekee esityksen valinnasta sosiaalilautakunnalle.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti. Sosiaalilautakunta päättää ilmoittaa avoinna olevan viran työ- ja elinkeinopalveluiden ja Marttilan kunnan internetsivuilla, Salon
Seudun sanomissa ja Turun Sanomissa. Hakuaika päättyy 12.6.2020. klo 12.00. Haastattelut
pidetään 17.6.2020. Haastattelutyöryhmänä toimii sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Anne Jurttila-Portaala, sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala ja sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 26.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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32 §
Ilmoitusasiat
Merikratos:
- Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2019 Marttilan kunnanhallitukselle

Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 26.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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33 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 29 §, 32 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 30 §, 31§
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 30 §, 31 §
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 26.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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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
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 26.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

