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Sähköinen kokous, Teams

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

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

Varajäsen
( ) Mari Portaala
( ) Timo Häkkinen
( ) 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

47 § - 56 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Juntunen ja Kalle Kraappa.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 7.10.2020 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
7.10.2020 sosiaalitoimistossa
Allekirjoitukset

Satu Juntunen

Kalle Kraappa

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 8.10.2020
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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_____________________________________________________________________
47 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.8.2020
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 66,4 % (8 kk tot. keskiarvo 66,6 %). Toimintakulujen toteutuma
on 60,7 %. 31.8. tilanteessa vuosikate on -4.003.555 €, mikä on 88.194 € pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -4.047.394 €.
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-elokuun ajalta erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksen toteuma on -6,4 %. Myös perusterveydenhuollon laskutus on ollut arvioitua vähäisempää. Terveydenhuollon toimintakulujen
toteutuma kokonaisuudessaan on 56,7 %. Terveydenhuollon menojen kehitystä on erittäin hankalaa arvioida tällä hetkellä johtuen koronaviruksen aiheuttamista tekijöistä.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä on saapunut 24.9.2020 ilmoitus tasaerälaskutuksen muutoksesta vuoden 2020 loka-joulukuun osalta. Marttilan kunnan tasaerälaskutus on ko. ajalla
167 524 euroa, joka on kuukausitasolla 26 100 euroa pienempi alkuvuoden osuuteen nähden.
Lautakunnat antavat kunnanhallitukselle ja valtuustolle talousarvion toteumaraportin tilanteesta
31.8.2020. Sosiaalilautakunnan raportti on liitteenä no 18. Mikäli lautakunnan talousarvion määrärahoihin tulee merkittäviä muutoksia, niistä annetaan raportti 25.11.2020 mennessä. Tällä hetkellä sosiaalilautakunnalla ei ole raportoitavaa merkittävistä muutoksista talousarvion määrärahoihin nähden.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.8.2020
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.8.2020 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle ja sosiaalilautakunta hyväksyy liitteen no 18.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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48 §
Kotipalvelun hoitajan osa-aikainen työaika
Kotipalvelun hoitaja Erja Salmivirta on jättänyt 24.9.2020 anomuksen koskien osittaista työaikaa
30 h/vko ajalle 1.11.2020 – 28.2.2021 henkilökohtaisiin syihin vedoten. Hoitajan säännöllinen
viikkotyöaika on 38,25 h/vko.
Osittaisen työajan korvaamiseksi kotipalveluun on mahdollista palkata sijainen.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää myöntää kotipalvelun hoitaja Erja Salmivirralle
osittaisen työajan ajalle 1.11.2020 – 28.2.2021. Hänen säännöllinen työaikansa on ajalla
1.11.2020 – 28.2.2021. 30 h/vko. Osittaisen työajan johdosta kotipalveluun palkataan hoitajan
sijainen noin 8,25 h /vko työajalla.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: Maria Vesala p.044 084 5392

Tiedoksi: Erja Salmivirta, palkkasihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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49 §
Oppisopimusopiskelijan ottaminen tehostettuun palveluasumiseen
Lähihoitajaopiskelija Henni Merilahti on hakenut suullisesti oppisopimuspaikkaa Suvirannan palvelukeskuksen tehostetusta palveluasumisesta ajalle 19.10.2020-4.6.2021. Henni Merilahti on
aloittanut opintonsa syksyllä 2020. Oppisopimusopiskelu pitää sisällään keskimäärin kaksi lähiopetuspäivän viikossa.
Hoitajien saatavuus, etenkin sijaisten, on heikentynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana.
Tehostetun palveluasumisen yksikössä on jatkuva tarve sijaisille johtuen vuosilomista. Toteutuneen hoitajamitoituksen on 1.10.2020 oltava vähintään 0,5 asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta
hoitajamitoituksen on oltava vähintään 0,55. Hoitotyöhön osallistuva oppisopimusopiskelija lasketaan hoitajamitoitukseen. Palkkaamalla oppisopimusopiskelijoita voidaan taata jatkuvuutta
asiakassuhteisiin. Vuosilomasijaisuuksiin on varattuna määräraha vuoden 2020 talousarviossa,
josta ko. palkkausmenot voidaan kattaa. Vuodelle 2021 on budjetoitu hoitaja lisäyksiä ja 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 Henni Merilahden
ajalle 19.10.2020-4.6.2021. Työntekijälle maksetaan tehtäväkohtainen palkka 2043,41 euroa/kk
-10 % johtuen opintopisteiden määrästä ja epäpätevyysalennuksesta koskien vähäisempää vastuuta lääkehoidon toteuttamisesta.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietoja: vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa p. 044 084 5442

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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50 §
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosovittelija
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:n
mukaan sosiaalihuollon viranomaisen tulee nimetä riittävä määrä henkilöitä hoitamaan tämän
lain 6–8 §:ssä tarkoitettuja sovittelutehtäviä kunnassa. Sovittelijaksi voidaan nimetä ainoastaan
lasten ja perheiden kanssa tehtävään psykologiseen, psykiatriseen tai sosiaalityöhön taikka lastensuojeluun perehtynyt henkilö. Nimeämisestä ja sen peruuttamisesta on viipymättä ilmoitettava käräjäoikeudelle.
Sosiaalilautakunta on nimennyt edellisen kerran 21.4.2010 § 28 sovittelijoiksi päivähoidon johtaja Ritva Maijalan, erityislastentarhanopettaja Merja Heiton ja sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalon.
Henkilökunta- ja tehtävänkuvanmuutoksista johtuen suostumusta tehtävään on kysytty sosiaalityöntekijän Maria Tavastilta ja Kosken Tl koulupsykologi Marjaana Leinolta. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää nimetä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevan päätöksen täytäntöönpanosovittelijoiksi sosiaalityöntekijä Maria Tavastin ja koulupsykologi Marjaana Leinon.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: Marjaana Leino (Koski Tl), Maria Tavasti, varsinais-suomi.ko@oikeus.fi, hanna.valiaho@oikeus.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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51 §
Kuntalaisaloite maksuttomasta ehkäisystä
Kuntaan on saapunut Auranmaan Kokoomusnuorten 10.12.2019 tekemä kuntalaisaloite maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille Marttilan kunnassa. Kunnanhallitus on merkinnyt aloitteen
tiedoksi 13.1.2020 § 9 ja antanut asian sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi. Aloitteen sisältö on
seuraava:
”Tämänhetkisessä hallitusohjelmassa ja Väestöliiton kuntavaaliohjelmassa 2017 oli yhtenä tavoitteena, että Suomen kunnissa olisi käytössä maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille. Useat kaupungit ja kunnat ovatkin tähän tarttuneet ja maksuton ehkäisy on käytössä jo varsin laajalti Suomessa. Maksuttoman ehkäisyn tavoitteena on madaltaa nuorten kynnystä käyttää ehkäisyä.
Nuorten aborttien määrä on kääntynyt Suomessa laskuun, mikä on hyvä suunta, mutta tämän
suunnan vauhdittamiseksi on tarpeen tehdä vielä toimia. Raskauden keskeytykset ovat yleisimpiä 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Alle 25 -vuotiaat ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joten
on perusteltua tehdä rajaus tämän mukaan. Ei toivotut raskaudet, jotka etenevät lapsen syntymään saakka, voivat epäsuotuisissa olosuhteissa ja ongelmien kasautuessa aiheuttaa vakavia
ongelmia niin nuorille, vanhemmille kuin syntyneelle lapsellekin.
Nämä mahdolliset ongelmat aiheuttavat myös suuria kustannuksia yhteiskunnalle ja niiden ennaltaehkäisyyn kannattaa siis panostaa. Säästöt ovat hyvä asia, mutta pääpaino maksuttoman
ehkäisyn käyttöönotossa on nuorten terveys ja hyvinvointi, josta kaikkien tulisi kantaa huolta.
Ehkäisyn käyttö ei saa olla taloudellinen kysymys. Lisäksi maksuton ehkäisy ei tarkoita, että
seksuaalineuvontaa ja valistusta vähennettäisiin, vaan tähän tulisi kiinnittää myös entistä
enemmän huomiota.
Ehkäisyvalikoimassa tulee maksuttomasti tarjota sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeja,
nuoren omista tarpeista ja elämäntilanteesta riippuen. Kondomien maksuttomuus turvaisi myös
ehkäisyvastuun jakautumisen tasaisemmin sukupuolten välillä.
Auranmaan Kokoomusnuoret esittävät, että kunta selvittää maksuttoman ehkäisyn kustannus- ja
hyvinvointivaikutukset vuoden 2021 budjettiin ja Marttilan kunta alkaa tarjoamaan maksutonta
ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.
Marttilassa 10.12.2019
Auranmaan Kokoomusnuoret ”
Varsinais-Suomessa maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille on käytössä ainakin Salossa ja Turussa. Turussa kokemuksena on ollut voimakasta yhteydenottojen sekä ehkäisyn aloitusten lisääntymistä. Salon kaupunki aloitti 17-25 -vuotiaille suunnatun maksuttoman ehkäisyn antamisen1.1.2019 alkaen. Yläkoulujen terveydenhoitajien luona toteutuneet ehkäisyneuvontakäynnit
olivat lisääntyneet jonkin verran. Vuoden 2019 aikana ilmaisen ehkäisyn sai 739 nuorta ja kustannuksia kertyi 60.000 euroa. Näin ollen kustannus potilasta kohden on 81 euroa. Kustannukset
kertyivät etupainotteisesti, sillä kierukkaehkäisyn (vaikutusaika 3–5 vuotta) kustannukset kohdistuvat ehkäisyn aloitukseen. Kunnissa ehkäisymuotoina käytössä on mm. kierukka, ehkäisykapseli, ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat vuodeksi sekä kondomien jakoa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkoa § 51
Raskauden ehkäisyn lisäksi hormonaalinen ehkäisy vähentää sekä kuukautiskipuja että kuukautisvuodon määrää. Etenkin yhdistelmäehkäisyn käyttäjillä vuodot ovat yleensä erittäin säännölliset, PMS-oireet lievittyvät ja munasarjakystia esiintyy vähemmän. Yhdistelmävalmisteet ja hormonikierukka lievittävät endometrioosioireita. Hormonaalinen ehkäisy myös hidastaa infektioiden
leviämistä. Kondomi on ainoa ehkäisymenetelmä, joka suojaa seksitaudeilta. Ehkäisyn käyttämättömyys taas altistaa sukupuolitaudeille ja ei toivotuille raskauksille, joista koituu sekä yksilölle
että yhteiskunnalle erityisiä haasteita.
Marttilan kunnassa on 31.12.2019 tilanteen mukaan 15-24 -vuotiaita miehiä 105 ja naisia 59.
Salon kaupungin kokemusten perusteella Marttilan kunnan alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kustannukset ovat maksimissaan 10 000 euroa vuositasolla. Kustannus on varattuna
talousarvioehdotukseen vuodelle 2021.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää tarjota Marttilan kuntalaisille alle 25-vuotiaille
nuorille maksuttoman ehkäisyn 1.1.2021 alkaen. Maksuttoman ehkäisyn tarjoamien alle 25vuotiaille ehkäisee sukupuolitaudeilta ja ei toivotuilta raskauksilta. Toimintamuodoista ja
-kustannuksista sovitaan erikseen Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Auranmaan Kokoomusnuoret

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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52 §
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite omaishoidon tuesta
Marttilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 10.2.2020 valtuustoaloitteen ”Omaishoitaja on
kunnan veronmaksajille edullinen vaihtoehto”. Kunnanhallitus on merkinnyt aloitteen tiedoksi
9.3.2020 § 34 ja antanut asian sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi. Aloitteen sisältö on seuraava:
” Omaishoitaja on kunnan veronmaksajille edullinen vaihtoehto
Auranmaalla, myös Marttilassa, väestö vanhenee ja omaishoidon tarve lisääntyy. Nykyisin Suomessa on vallalla suuntaus, että vanhuksia pyritään hoitamaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Sama koskee myös perheessä asuvia vammaisia ikään katsomatta. Monesti omaishoito
on ainut ratkaisu, millä omaiselle pystytään järjestämään riittävä huolenpito kotioloissa.
Omaishoito on inhimillinen ja usein sekä hoidettavan että hoitajan ensisijainen toive. Yhteiskunta
kuitenkin tukee erittäin kitsaasti omaishoitajia. Marttilassa alemmassa palkkioluokassa hoitopalkkio on 479 €/kk ja ylemmässä palkkioluokassa palkkio on 816,18 €/kk, kun omainen tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja/tai valvontaa ja apua useissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, esim. WC-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruokailussa eikä häntä voi jättää yksin. Omaishoitajan palkkiosta maksetaan vero.
Laitoshoidon ja palveluasumisen kustannukset vaihtelevat palvelutarpeen mukaan, mutta keskimääräiset hoitokustannukset maassamme ovat 2 500–15 000 euroa kuukaudessa.
Valtuustoryhmämme teki runsas vuosi sitten aloitteen kunnassamme omaishoitajille myönnettävästä arvostusrahasta. Sosiaalilautakunta totesi asiaa tutkittuaan, että kertaluonteiseksi ajateltu
arvostusraha olisi lisännyt kustannuksia. Tämä tietysti on totta lyhytnäköisesti ajateltuna. Säästöt
syntyvätkin vasta siinä vaiheessa, jos useampi ihminen päättää ruveta omaishoitajaksi sen seurauksena, että omaishoitajat kokevat, että heidän työtään arvostetaan kunnassamme.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa, että Marttilassa annetaan sosiaalilautakunnalle ja
asianomaisille virkamiehille tehtäväksi selvittää kunnallisesta laitoshoidosta ja palveluasumisesta vuodessa aiheutuva kokonaiskustannus hoidettavaa kohti. Kustannuksiin on laskettava mukaan hoitohenkilökunnan palkkauksesta, hoidettavien ruokailusta, siisteydestä, hoidosta ja kunnan hoitoon ja palveluasumiseen liittyvien rakennusten ylläpidosta aiheutuvat kulut ja yleensä
kaikki muutkin asiaan liittyvät kulut. Tämän tiedon avulla päättäjämme pystyvät paremmin arvioimaan, että paljonko omaishoitajille voidaan maksaa 24/7- hoidosta, kolmella vapaapäivällä
kuukaudessa.
Lisäksi Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa, että Marttilassa otetaan käyttöön omaishoitajien arvostusraha, jota myönnetään vuosittain 250 € yli kuukauden vuodessa omaishoitosopimuksella omaistaan hoitaneelle ja 500 € vuodessa omaistaan vuoden aikana yli puoli vuotta
hoitaneelle. Esitämme tätä kunnanhallitukselle ja sosiaalilautakunnalle valmisteltavaksi ja lisättäväksi tulevaan talousarvioon, jotta arvostusrahan maksaminen voidaan aloittaa vuonna 2021.
Marttilan Perussuomalainen valtuustoryhmä
Lauri Heikkilä
Timo Häkkinen”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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Perussuomalaiset ovat jättäneet kunnalle saman sisältöisen aloitteen vuonna 2018 niin, että
arvostusrahaa olisi maksettu jo vuodelta 2019. Sosiaalilautakunta päätti 9.4.2019, että valtuustoaloitteen mukaista arvostusrahaa ei oteta käyttöön sen aiheuttamien ylimääräisten kustannusten vuoksi.
Syyskuun loppuun mennessä vuonna 2020 omaishoitajia on ollut 28, joista omaishoitajana on
toiminut yli puolivuotta 25 ja maksimissaan kuukauden kolme omaishoitajaa. Syyskuun tilanteessa arvostusrahan kustannus olisi 13 250 euroa. Kyseisellä rahasummalla voidaan maksaa
omaishoidon tuen palkkiota kahdelle omaishoitajalle. Mikäli omaishoidon tuen arvostusrahaa
maksetaan, lisää se jatkossa painetta muiden asiakasmaksujen korotukseen tai omaishoidontuen määrärahojen pienentämiseen.
Marttilan kunnassa koetaan arvostettavan omaishoitajien tekemää työtä varaamalla vuosittain
riittävästi määrärahasidonnaista sosiaalietuutta omaishoidon tuen maksuun sekä huolehtimalla
lain vaatimista velvoitteista omaishoitajia kohtaan (mm. omaishoitajien vapaapäivät, terveystarkastukset, valmennus, ohjaus ja neuvonta). Viimeisen kymmenen vuoden aikana Marttilassa on
ollut yhden kerran tilanne, jolloin on jouduttu tekemään loppuvuodesta kielteinen päätös omaishoidon tuen määrärahan riittämättömyydestä johtuen.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää, että Perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdotuksen mukaista omaishoidon tuen arvostusrahaa ei oteta käyttöön sen aiheuttamien ylimääräisten kustannusten vuoksi. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: Perussuomalaisten valtuustoryhmä
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Vuoden 2021 talousarvio
Kunnanhallitus on pyytänyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset lautakunnilta 9.10.2020
mennessä. Sosiaalilautakunnan liitteenä no 19 olevassa talousarvioesityksessä vuodelle 2021 ei
ole huomioitu sisäisiä menoja ja tuloja.
Marttilan kunta siirtyy kuntalain mukaiseen automaattiseen talousraportointiin vuoden 2021 alusta. Muutoksen yhteydessä myös sosiaalitoimen talousraportointia on muutettu. Kustannuspaikkoihin ja tileihin on tullut muutoksia talousraportoinnista johtuen. Talousarvioissa muutos vaikuttaa niin, että kaikki luvut eivät ole vertailukelpoisia suoraan edellisvuoden lukuihin.
Kunta-alan uudet työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Sopimuksen
kustannusvaikutus on yhteensä 3,04 %. Kustannusvaikutusten pääpaino on vuodessa 2021.
Sopimukseen sisältyy yleiskorotukset 1.8.2020 ja 1.4.2021 sekä järjestelyvaraerä 1.4.2021. Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut kasvavat keskimäärin
+ 0,19 % - yksikköä vuonna 2021 vuoden 2020 tasosta. Marttilan kunnalle se tarkoittaa noin
6.700 euroa koko kunnan tasolla.
Tarvikkeiden ja palvelujen hankintoihin ei varata korotusta vuoden 2020 talousarvioon verrattuna, ellei korotukseen ole erityistä syytä.
Asiakaspalvelujen ostoissa määrärahat on varattu tiedossa olevien tai suurella todennäköisyydellä toteutuvien todellisten kustannusten mukaisesti.
Vuoden 2020 budjettiin nähden vuosikate nousee 2,09 %. Toimintakulut nousevat lähinnä
ikäihmisten tehostetun palveluasumisen lakisääteisen henkilöstömitoituksen vuoksi. Henkilöstökulujen nousu on 13,7 %. Sosiaalitoimen toimintatuotot nousevat 5,5 % johtuen sotaveteraanien
kotiin vietävistä palveluista ja kotikuntakorvaustuloista.
Sosiaalitoimiston osalta menoja pyritään edelleen hillitsemään toimintoja muuttamalla keskittyen
ennalta ehkäiseviin palveluihin ja asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin kaikilla osastotasoilla. Sosiaalitoimistossa on kokoaikainen sosiaalityöntekijä, joka toimii sosiaalipalvelujohtajan
sijaisena sosiaalitoimiston hallinnollisissa tehtävissä tarvittaessa. Vuoden 2020 aikana on tapahtunut henkilöstömuutoksia ja lisäystä lapsiperheiden kotipalveluun sekä hankittu perheohjaajalle
osaamista asiakkaiden kanssa tehtävään neuropsykiatriseen työhön. Sosiaalitoimiston tavoitteena on työmenetelmien kehittäminen lasten ja perheiden palveluissa sekä matalan kynnyksen
neuvontapiste, jossa sosiaalitoimiston työntekijä neuvoo ja ohjaa kuntalaisia sosiaalipalveluissa.
Palvelua tuotetaan esimerkiksi kirjaston tiloissa.
Vammaispalvelun menojen on arvioitu laskevan hieman johtuen palveluiden arvioitua vähemmästä käytöstä perustuen vuoden 2020 toteumaan. Vuoden 2021 aikana on tavoitteena edistää
vammaisväestön yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kuntalaisina edelleen.
Perustoimeentulotuen maksatus siirtyi Kelaan 1.1.2017 alkaen. Kunta tekee edelleen ennalta
ehkäisevään ja täydentävään toimeentulotuen asiakkuuteen liittyvän sosiaalityön.
Työttömien määrä on kasvanut vuoden 2020 aikana osittain johtuen koronakriisistä. Työttömiä
oli elokuun 2020 tilanteessa 30 % enemmän kuin vuoden 2019 elokuussa. Työmarkkinatuen
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kuntaosuusmenot ovat nousussa. Työttömyysaste oli vuoden 2020 elokuussa 9,2 %. Alle 25vuotiaitan työttömiä on 9 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä 23 henkilöä.
Marttilan kunta osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Salon kaupungin ja Koski Tl kunnan kanssa. Kokeilu käynnistyy 1.1.2021. Kokeilu kestää 30.6.2023 asti. Tavoitteena on nykyistä
tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja
tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa
erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä
työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja
palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.
Henkilöstömitoituksen on 1.10.2020 alkaen oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti.
Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta
kohti tulee täysimääräisesti voimaan 1.4.2023. Kyse on lakisääteisestä vähimmäismitoituksesta,
joka koskee sekä julkisia että yksityisiä palveluja. Lain yleissäännöksen mukaisesti mitoituksen
on oltava korkeampi, jos asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarve sekä palvelujen laadun - mukaan lukien turvallisuuden - varmistaminen sitä edellyttävät. Vanhuspalvelulakiin on lisätty myös
säännökset iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytettävästä RAIarviointivälineistöstä. Kuntien on aloitettava RAI-järjestelmän käyttö viimeistään 1.4.2023.
Henkilöstömitoitus lasketaan toteutuneista työtunneista. Välitöntä asiakastyötä ovat lain mukaan
hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen liittyvät tehtävät, näitä välittömästi mahdollistavat tehtävät sekä toimintakykyä ja kuntoutumista edistävä ja ylläpitävä asiakkaan kanssa tehtävä työ.
Myös päivittäisestä kirjaamisesta, palvelutarpeen arvioinnista sekä hoito- ja palvelusuunnitelman
päivityksistä kertyy välitöntä asiakastyötä. Välillisellä työllä tarkoitetaan mm. huoneiden ja yhteisteen tilojen siivousta, pyykkihuoltoa, ruoan valmistusta ja lämmitystä sekä yksikön hallinnollista
työtä.
Erikoissairaanhoidon kustannukset laskevat kuluvasta vuodesta kunnan budjetoimiin menoihin
verrattuna noin 0,5 %. Perusterveydenhuollosta ei ole saatu vielä esitystä. Talousarvioesityksessä tehty arvio perustuu vuoden 2019 talousarvioon.
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TA 2020

TA 2021

Muutos %
TA 2020

Hallinto- ja sosiaalityö
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

15 000,00
832 640,00
817 640,00

11 740,00
783 510,00
771 770,00

-21,7
-5,9
-5,6

Ikäihmisten palvelut
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

656 140,00
-1 958 140,00
-1 302 000,00

698 860,00
-2 183 900,00
-1 485 040,00

6,5
11,5
14,1

Vammaispalvelut
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

74 520,00
-615 830,00
-541 310,00

76 310,00
-611 980,00
-535 670,00

2,4
-0,6
-1

Terveydenhuolto
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

0,00
-3 932 710,00
-3 932 710,00

0,00
-4 006 450,00
-4 006 450,00

0
1,9
1,9

Sosiaalilautakunta
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

745 660,00
-7 339 320,00
-6 593 660,00

786 910,00
-7 585 840,00
-6 798 930,00

5,5
3,4
3,1

Lautakunta hyväksyy talousarvion määrärahat vastuualuetasolla meno- ja tulolajeittain.
HALLINTO- JA SOSIAALITYÖ
• Sosiaalitoimeen tulee päivittää Pro Consona ohjelma OMNI360 Pro Consonaksi ja aloittaa
sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon (KANTA) liittyminen.
• Talousarviota laadittaessa lastensuojelun laitoshoito ja perhehoito ovat palvelumuotoina
käytössä ja lastensuojelun tilanne muutoinkin on vaikeasti ennustettavissa. Talousarvioon
on tästä syystä varattuna määrärahaa tämän hetkisen arvioidun tarpeen mukaisesti.
• Avohuollon toimenpiteet ovat lastensuojelun asiakkaille subjektiivinen oikeus ja näin ollen
ostopalveluja tarvitaan palveluiden järjestämisessä. Lasten ja perheiden palveluita hoidetaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisesti sosiaalitoimistossa omien työntekijöiden
toimesta sekä tarvittaessa käyttämällä ostopalveluja.
• Lapsiperheillä on uuden sosiaalihuoltolain mukaan oikeus kotipalveluun, jos perheellä on
jokin erityinen syy saada apua.
• Työllisyyden kuntakokeilun alkaminen vuoden 2021 aikana kokeilu lisännee myös sosiaalitoimessa tehtävää sosiaaliohjausta liittyen työttömien tarpeisiin.
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• Vammaispalveluissa tarvitaan henkilökohtaisen avustajan palveluita alustavan
arvion mukaan alle kymmenelle asiakkaalle. Asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelu ja pienimuotoiset välineet kuuluvat palveluihin, jotka tulee vammaispalvelulain mukaan kustantaa vammaisille henkilöille. Vammaispoliittinen ohjelma on laadittu vuonna 2018 Marttilan
kuntaan vuosille 2018 - 2020.
IKÄIHMISTEN PALVELUT
• Kotipalvelussa työskentelee viisi hoitajaa ja yksi varahoitaja. Asiakasmäärän arvioidaan
hieman nousevan. Asiakkaita pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään kotona ja terveydenhoidosta kotiutetaan asiakkaat mahdollisimman pian takaisin kotiin. Kotipalvelussa
työskennellään 7 päivänä viikossa aamu- ja iltavuoroissa ja aterioiden kuljetus hoidetaan
koko kunnan alueella. Turvapuhelinauttamiskäynnit toimivat ympärivuorokauden. Auttamiskäynnin toteuttaa yöaikaan tehostetun palveluasumisen työntekijä.
• Arvioiden mukaan vanhusten perhehoitoa tarvitaan noin kolmelle henkilölle ja tehostetun
palveluasumisen ostopalveluja noin kolmelle henkilölle.
• Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen muutoksen osalta talousarvioon on varattu määrärahaa viiden uuden työntekijän palkkaamiseen: yksi sairaanhoitaja,
kolme lähihoitajaa ja yksi laitosapulainen.
• Suvirannan asumiskorttelin käytettävyysselvitys – toimintaympäristön muutos- ja kehitystarpeet
• Palliatiivisen hoidon osaamisen kehittäminen
VAMMAISPALVELUT
• Työ- ja päivätoimintaa jatketaan omana toimintana.

TERVEYDENHUOLTO
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menojen arvioidaan laskevan -0,5 %.
• Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon talousarviolukuja ei ole vielä käytössä. Talousarvion laadinnassa on käytetty samaa summaa kuin vuonna 2019.

INVESTOINNIT
OMNI360 Pro Consona ohjelman hankinta ja siihen liittyvät muut kulut

15 000 euroa.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää keskustella talousarviosta ja esittää kunnanhallitukselle menot vuodelle 2021 liitteen no 19 mukaisesti.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p.044 084 5392
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Sopimus vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista

Pöytyän kunnan perusturvalautakunta on tehnyt hankintapäätöksen kokouksessaan
14.11.2018/134 §, koskien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden hankintaa ajalle 1.1.2019-31.12.2020. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa tilaajan päätöksellä 1+1 vuotta. Hankintarenkaan (Aura, Koski Tl, Marttila ja Oripää) valtuuttamana Pöytyä toimii
yhteishankintayksikkönä tässä hankinnassa ja tekee hankinnasta päätöksen hankintarenkaan
puolesta. Kukin kunta tekee oman palvelusopimuksen valittujen palvelutuottajien kanssa.
Pöytyän perusturvalautakunta on päättänyt 16.9.2020 § 82 käyttää optiovuoden ajalla 1.1.31.12.2021 vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalveluiden hankinnassa.
Valittujen palveluntuottajien tulee ilmoittaa mahdollisista toiminta ym. muutoksista Pöytyän kunnalle. Sopimukset eivät synny päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävien sopimusten molemminpuolisilla allekirjoituksilla. Palveluntuottajien tulee huomioida mahdolliset taksilainsäädännön
muutokset toiminnassa optiovuotena. Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän
kuluttua päätöksen tiedoksiannosta.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi Pöytyän perusturvalautakunnan
päätöksen 16.9.2020 § 82 koskien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden optiovuoden 1.1.-31.12.2021 käyttöönottoa ja valtuuttaa sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Anne Jurttila-Portaalan ja sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalan allekirjoittamaan
sopimukset.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044-084 5392
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Ilmoitusasiat
KTO
• Hallituksen esityslista 8.10.2020
Lounais-Suomen aluehallintovirasto 29.9.2020
• Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Lounais-Suomen aluehallintovirastontoimialueen kunnissa vuonna 2020
http://www.avi.fi/documents/10191/17324353/EPT-LSAVI-2020_ver-1.pdf/ca1b719fbca2-4514-88c8-ef71839793d9
Mehiläinen 30.9.2020
• Suvisiiven työpaikkaselvitys 21.9.2020
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 29.2020
• Perusoikeuksien toteutuminen ja tartuntojen ehkäisy sosiaalihuollossa
Sosiaali- ja terveysministeriö
• Kuntainfo 9/2020 Toimeentulotuen myöntäminen kasvomaskeihin
• Kuntainfo 10/2020 Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020
• Kuntainfo 11/2020 Suositus hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja
niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa
Sosiaalipalvelujohtajan viranhaltijapäätös §4
• Päätös suojainten käytöstä sosiaalitoimessa asiakas- ja kokoustilanteissa
Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee tiedoksi saaduksi ilmoitusasiat.
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MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 47 §, 53 §, 55 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 47 §, 48 §, 49 §, 50 §, 51 §, 52 §, 54 §
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 47 §, 48 §, 49 §, 50 §, 51 §, 52 §, 54 §
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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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 8.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

