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Tiistai 1.9.2020 klo 18.00

Kokouspaikka

Kunnantalo, valtuustosali

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

40 §

Sosiaalityöntekijän esittäytyminen

41 §

Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.7.2020

42 §

Kotipalvelun asiakastietojärjestelmän muutokset

43 §

Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja
osaamiskeskuksen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän
suunnitelmaan vuosille 2021-2023

44 §

Oppisopimusopiskelijan ottaminen tehostettuun palveluasumiseen

45 §

Ilmoitusasiat

46 §

Muutoksenhaku

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 2.9.2020.

Sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja

ANNE JURTTILA-PORTAALA
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Tiistai 1.9.2020 klo 18.06-19.19
Kunnantalo, valtuustosali

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

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

(x ) Eeva Korimäki, kunnanhallituksen pj.
( x ) Liisa Grönroos, kunnanhallituksen edustaja
( ) Carita Maisila, kunnanjohtaja
(x ) Maria Vesala, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä
( x ) Maria Tavasti, sosiaalityöntekijä, paikalla 40 § ajan
klo 18.06-18.23

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

40 § - 46 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Kraappa
ja Kimmo Kylämäki.
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
1.9.2020 kokouksen jälkeen
Allekirjoitukset

Kalle Kraappa

Kimmo Kylämäki

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 2.9.2020
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40 §
Sosiaalityöntekijän esittäytyminen
Yhteiskuntatieteiden maisteri Maria Tavasti on aloittanut sosiaalityöntekijän virassa 24.8.2020.
Maria Tavasti esittäytyy sosiaalilautakunnalle.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi sosiaalityöntekijän esittäytymisen.

Sosiaalilautakunta: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi saaduksi ja toivottaa sosiaalityöntekijän tervetulleeksi Marttilan kuntaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 2.9.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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41 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.7.2020
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 58,7 % (7 kk tot. keskiarvo 58,33 %). Toimintakulujen toteutuma
on 53,3 %. 31.7. tilanteessa vuosikate on -3.477.760 €, mikä on 142.390 € pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -3.516.158 €.
Tällä hetkellä talouden toteuma näyttää hyvältä. Osaa palveluista on käytetty vähemmän johtuen
osittain koronatilanteesta. Vaikka sairauspoissaoloja on ollut paljon hoitotyössä vuoden aikana,
niin henkilöstökulut eivät ole nousseet kohtuuttomiksi. Tosin sijaisia on ollut huonosti saatavilla
ja tämä näkyy työntekijöiden lisääntyneinä ylitöinä.
Tammi-heinäkuun ajalta erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksen toteuma on -7,4 %. Myös perusterveydenhuollon laskutus on ollut arvioitua vähäisempää. Terveydenhuollon toimintakulujen
toteutuma kokonaisuudessaan on 52,5 %. Terveydenhuollon menojen kehitystä on erittäin hankalaa arvioida tällä hetkellä johtuen koronaviruksen aiheuttamista tekijöistä. Sairaanhoitopiirin
tasaerälaskutuksen kuntaviuhkan perusteella kaikkien Varsinais-Suomen kuntien palveluiden
käyttö on ollut vähintään -1 % ennalta arvioituun nähden.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.7.2020
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.7.2020 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee talouden toteuman tietoon saatetuksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 2.9.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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42 §
Kotipalvelun asiakastietojärjestelmän muutokset
CGI Suomi Oy tiedotti maaliskuussa 2020 yllättävästä irtisanomisesta teknologiatoimittajansa
suhteen ja 24.4.2020 CGI Suomi Oy irtisanoi Pro Consona Vanhustyö -ohjelmiston käytön päättymään 1.12.2020. CGI Suomi Oy:n kanssa käytiin neuvotteluja siitä, miten vanhustyön ohjelmisto voitaisiin korvata yrityksen muilla tuotteilla. Korvaavaa tuotetta ei heiltä löytynyt.
Pro Consona Vanhustyötä käytetään kotipalvelun, omaishoidontuen, perhehoidon ja tehostetun
palveluasumisen palvelu- ja maksupäätöksissä, asiakaslaskujen laadinnassa sekä tilastoinnissa.
Sosiaalipalvelujohtaja kirjaa vanhustyöhön ja omaishoidon tukeen liittyvät asiakaskirjaukset Pro
Consona Vanhustyöhön.
Kotipalvelun ja tehostetun palveluasumisen asiakaskirjaukset on tehty Härkätie-yhteistyön perusteella Liedon kunnan hallinnoimaan Lifecare-tietojärjestelmään usean vuoden ajan. Lifecare
tietojärjestelmän on toimittanut Tieto Finland Oy.
Marttilan kunta on käynyt neuvotteluja sekä Liedon kunnan että Tieto Finland Oy:n kanssa liittymisestä Liedon hallinnoimaan Lifecare-tietojärjestelmään. Tavoitteena on, että 1.12.2020 alkaen
kotipalvelun palvelupäätökset ja laskutus siirtyisivät tehtäväksi Lifecare-tietojärjestelmän kautta,
samalla kotipalvelun tilastointi siirtyisi Lifecare tietojärjestelmään.
Tietojärjestelmän muutokset vaativat yhteistyötä sekä Liedon kunnan että Tieto Finland Oy:n
kanssa. Liedon kunnan kanssa ollaan perustamassa työryhmää, jonka tehtävänä on yhteensovittaa tietojärjestelmät. Työryhmässä on mukana myös Kosken Tl kunnan edustajat, sillä Koski
Tl on myös käyttänyt Pro Consona Vanhustyön -ohjelmistoa. Liedon kunnan kanssa on alustavasti keskusteltu siitä, että Marttilan ja Kosken kunnat korvaavat Liedolle tietojärjestelmän muutoksista aiheutuvat kulut. Toisaalta osa Tieto Finland Oy:n Liedolta laskuttamista tukimaksuista
siirtyy Marttilan kunnalle, lisäksi Tieto Finland Oy laskuttaa Marttilalta ohjelmiston käyttöönottoon
ja koulutukseen liittyviä kuluja.
Tieto Finland Oy:n tarjouksen mukaan (liite no 14) tietojärjestelmän muutoksen arvioitu kokonaiskustannus on noin 15 500 € Tieto Finland Oy:lle. Lisäksi Liedon kunta laskuttaa toteutuneet
henkilöstökustannukset Marttilan kunnalta heidän tekemästään työstä liittyen tietojärjestelmän
käyttöönottoon (liite no 15). Kustannusarvio yhteensä on noin 20 000 euroa. Tietojärjestelmän
vaihdosta aiheutuvia kustannuksia ei ole varattu investointeihin, koska muutos tuli tietoon vasta
kuluvan vuoden aikana. Kustannukset saadaan katettua investoinneista.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä Tieto Finland Oy:n 1.7.2020 päivätyn tarjouksen (liite no 14) Lifecare-tietojärjestelmästä sekä sitoutuu maksamaan Liedon kunnalle tietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet henkilöstökustannukset toteutuneen työn mukaisesti (liite no 15).
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 2.9.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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43 §
Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän suunnitelmaan vuosille 2021 2023
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (KTO) varaa omistajakunnilleen toiminnan strategisten linjausten luomiseksi tilaisuuden esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan suunnittelemiseksi vuosille 2021–2023. KTO:lla on tavoitteena tulojen ja menojen tasapainossa pitäminen
ja palvelujen hintojen tarkistaminen vain siltä osin kuin ne eivät kata toiminnasta syntyviä kuluja.
Kunnan kannanotot/ehdotukset vuosien 2021–2023 toiminnan suunnitteluun KTO pyytää toimittamaan 4.9.2020 mennessä.
KTO:n lähettämä kuntakirje on liitteenä no 16 ja sosiaalilautakunnan lausuntoehdotus liitteenä
no 17. Lausunnon ovat valmistelleet erityissosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo ja sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen no 17 mukaisen lausuntoehdotuksen KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän suunnitelmaan vuosille 2021–2023.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi: erityishuoltopiiri@kto-vs.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 2.9.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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44 §
Oppisopimusopiskelijan ottaminen tehostettuun palveluasumiseen
Lähihoitajaopiskelija Diana Tiik on hakenut suullisesti oppisopimuspaikkaa Suvirannan palvelukeskuksen tehostetusta palveluasumisesta opintojensa loppuajaksi ajalle 24.8.2020-4.6.2021.
Opiskelijalla on suoritettuna yli 90 opintopistettä. 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. Vuodelle 2021 varataan myös sijaismäärärahaa.
Oppisopimusopiskelijan työaika on 30 h/vko, josta vähennetään opiskeluun tarkoitetut opintovapaapäivät. Opiskelijan koulu maksaa oppisopimusopiskelijasta työnantajalle koulutuskorvauksena 120 euroa/kk. Oppisopimusopiskelijalle voidaan maksaa hoitajan palkka -5–10 % johtuen
epäpätevyysalennuksesta koskien vähäisempää vastuuta lääkehoidon toteuttamisesta tai muusta vastuusta hoitotyöhön nähden. Työnkuva taas määräytyy opiskelijan suoritettujen opintopisteiden perusteella.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää ottaa oppisopimusopiskelijaksi Suvirannan
palvelukeskuksen tehostetun palveluasumisen yksikköön lähihoitajaopiskelija Diana Tiikin ajalle
24.8.2020-4.6.2021. Työntekijälle maksetaan tehtäväkohtainen palkka 2043,41 euroa/kk -5 %
johtuen epäpätevyysalennuksesta koskien vähäisempää vastuuta lääkehoidon toteuttamisesta.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietoja: vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa p. 044 084 5442

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 2.9.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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45 §
Ilmoitusasiat
Avustushakemus Ympäristöministeriölle 28.8.2020
• Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman avustushakemuksen jättäminen
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus
• hallituksen pöytäkirja 20.8.2020
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry / Avustajakeskus
• Avustajakeskuksen toiminta-avustus 400 euroa vuodelle 2021
Sosiaali- ja terveysministeriö
• STM_Ohje sairaanhoitopiireille ja kunnille_VN_18724_2020
• VN/17530/2020- Kuntainfo 8/2020: Kotikunnattomat henkilöt ja koronavirusinfektioon liittyvän tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannukset
Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee tietoon saatetuksi ilmoitusasiat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 2.9.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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46 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 40 §, 41 §, 45 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 42 §, 43 §, 44 §
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 42 §, 43 §, 44 §
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 2.9.2020 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 2.9.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

