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Kokouspaikka
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Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

34 §

Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.5.2020
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Sosiaalityöntekijän virka

37 §

Ohjausryhmän jäsenen nimeäminen perheoikeudelliseen yksikköön

38 §

Ilmoitusasiat

39 §

Muutoksenhaku

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 24.6.2020.

Sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja

ANNE JURTTILA-PORTAALA
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Tiistai 23.6.2020 klo 18.12-19.09
Valtuustosali

Jäsen
( x ) Anne Jurttila-Portaala, pj.
( ) Timo Häkkinen
( ) Satu Juntunen
( ) Kalle Kraappa
( x ) Ari Laaksonen
( x ) Anne Valta, vpj.
( ) Pasi Björk

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

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 34 – 39 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Heikkilä
ja Matti Karakorpi.
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
23.6.2020 kokouksen jälkeen
Allekirjoitukset

Marko Heikkilä

Matti Karakorpi

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 24.6.2020
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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34 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.5.2020
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 39,4 % (5 kk tot. keskiarvo 41,7 %). Toimintakulujen toteutuma
on 37,5 %. 30.5. tilanteessa vuosikate on -2.459.262 €, mikä on 249.763 € pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -2.486.689 €.
Reskontrasta on poistettu alkuvuodesta laskutettu noin 180.000 euron saatava, koska sen maksu on epävarma. Henkilöstökulut tullevat ylittymään vuoden 2020 aikana johtuen arvioitua suuremmasta määrästä sairaspoissaoloja ja näin ollen sijaismäärärahojen tarpeesta.
Tammi -toukokuun ajalta erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksen toteuma on -7,3 %. Siirtoviive- maksua on aiheutunut Marttilan kunnalle 1800 euroa huhtikuussa 2020. Myös perusterveydenhuollon laskutus on ollut arvioitua vähäisempää. Terveydenhuollon toimintakulujen toteutuma kokonaisuudessaan on 37,6 %. Terveydenhuollon menojen kehitystä on erittäin hankalaa
arvioida tällä hetkellä johtuen koronaviruksen aiheuttamista tekijöistä.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.5.2020
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.5.2020 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee talouden toteuman tiedoksi saaduksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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35 §
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 ja päätöksellään 6/2020 § 78 päättänyt lopettaa erityistoimivallaan käyttöön
ottamisen. Sosiaalilautakunta on saanut tiedoksi toimialaa koskevan tilannekatsauksen edellisissä kokouksessa 5.5.2020 § 19 ja 25.5.2020 § 30.
Kesäkuun aikana tilanne koronaviruksen osalta on rauhoittunut ja uudet todetut tautimäärät ovat
olleet vahvassa laskussa. Suomen hallitus arvioi maanantaina 15. kesäkuuta saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin
toimivaltuuksin ja poikkeusolot päättyivät 16.6.2020. Hallitus linjasi 17.6.2020 lievennyksistä
kokoontumisrajoituksiin, ravitsemisliikkeiden toimintaan ja vierailukäytäntöihin. Valtioneuvoston
suositus vierailujen välttämiseksi sairaaloissa puretaan. Suosituksen purkaminen koskee sekä
erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa tapahtuvaa sairaalahoitoa. Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski. Toimintayksikkö vastaa käytännön järjestelyistään ja esimerkiksi suojainten käytöstä ja tapaamispaikoista.
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 11.6.2020 ohjeen ”Koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa”. Ohje on voimassa
31.8.2020 asti.
Henkilöstön sairaslomia ei ole ollut enää kesäkuussa juurikaan ylähengitystieoireista johtuen.
Vielä kesäkuun aikana on otettu henkilökunnasta koronavirusnäytteitä hengitystieinfektion yhteydessä. Näytteet ovat edelleen 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. Sisätiloihin ollaan järjestämässä pleksillä varustettu tila. Pleksi on tilattu, mutta se ei ole saapunut. Jalkahoitajan ja parturi-kampaajan palveluiden järjestäminen onnistuu palvelukeskukseen erityisjärjestelyin ja keskitetysti. Sosiaalipalvelujohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen ”Tehostetun palveluasumisen
akuuttien lyhytaikaisjaksojen aloittaminen 29.5.2020 alkaen”.
Sosiaalitoimen kaikkien palveluiden asiakkaita on tuettu mahdollisimman hyvin ja yksilöllisesti.
Kehitysvammaisten päivätoiminta ja kuntouttavaa työtoimintaa on käynnistetty kesäkuun alusta
osittain erityisjärjestelyin. Ikäihmisten päivätupatoiminta pysyy tauolla kesän ajan.
Yli 70-vuotiaille suunnatuista puheluista on tähän mennessä toteutettu suurin osa. Puhelut soitetaan niille, jotka eivät ole muiden sosiaalitoimen palveluiden piirissä. Puhelut eivät ole aiheuttaneet juurikaan toimenpiteitä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkuu 35 §

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 24.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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36 §
Sosiaalityöntekijän virka
Kunnanhallitus on myöntänyt 6/2020 § 70 täyttöluvan sosiaalityöntekijän vakanssille 1.8.2020
alkaen. Sosiaalilautakunta on julistanut viran haettavaksi 25.5.2020. Viran hakuaika päättyi
12.6.2020 klo 12.
Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Yksi hakijoista täytti pätevyysvaatimuksen
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukaisen laillistuksen. Liitteenä no 13
on yhteenveto hakijoista.
Pätevyysvaatimuksen täyttänyt hakija sosiaalityöntekijä Maria Tavasti haastateltiin 17.6.2020.
Haastattelutyöryhmänä toimi sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Anne Jurttila-Portaala, sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala ja sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo.
Sosiaalityöntekijän palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen hinnoittelutunnuksen 04SOS04A mukaan. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi ehdotetaan 3500 euroa/kk. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Lisäksi valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja rikosrekisteriote.

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää valita sosiaalityöntekijän virkaan sosiaalityöntekijä Maria Tavastin
1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan kuitenkin viimeistään 15.9.2020. 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 ehdottaa kunnanhallitukselle vahvistettavaksi sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3500 euroa/kk.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

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

Tiedoksi: palkkasihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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37 §
Ohjausryhmän jäsenen nimeäminen perheoikeudelliseen yksikköön
Turun kaupunki on tuottanut perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla 1.3.2020 alkaen
Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen,
Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Ruskon, Sauvon, Someron, Taivassalon, Turun ja Vehmaan asukkaille sekä 1.4.2020 alkaen Raision ja Salon asukkaille.
Yksikössä tuotetaan seuraavat perheoikeudelliset palvelut: isyyden ja äitiyden selvittäminen,
lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen,
adoptioneuvonta, tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta.
Yksikkö on toiminut 8.6.2020 lähtien Turun Mäntymäessä. Turun yksikössä työskentelee 21
henkilöä, lisäksi pysyvissä toimipisteissä työskentelee 2 henkilöä Salossa, 1 Paraisilla ja 1 Laitilassa. Lähipalvelupäiviä on sovittu toteutettavaksi Kaarinassa, Kemiönsaarella, Liedossa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Paimiossa ja Somerolla.
Kuntia pyydetään nimeämään perheoikeudellisen yksikön ohjausryhmään edustaja. Ohjausryhmää vetää Turun kaupungista palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen. Edustaja pyydetään nimeämään 10.8.2020 mennessä.

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta nimeää perheoikeudellisen yksikön ohjausryhmään edustajaksi Marttilan
kunnan sosiaalityöntekijän sekä hänen varalleen sosiaalipalvelujohtajan.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi: aino.hynninen(a)turku.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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38 §
Ilmoitusasiat
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus
• hallituksen pöytäkirja 11.6.2020 no 5/2020
VSSHP
• hallituksen pöytäkirja 9.6.2020
www.soteuudistus.fi
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevat hallituksen lakiluonnokset lausuntokierrokselle
• Mediatilaisuuden esitysmateriaalit
Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee tiedoksi saaduksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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39 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 34 §, 38 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 35 §, 36 §, 37 §
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 35 §, 36 §, 37 §
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 24.6.2020 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 24.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

