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Maanantai 14.12.2020 klo 18.02-19.07
Sähköinen kokous, Teams

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

57 § - 64 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Juntunen ja Anne Valta.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan sosiaalitoimistossa 16.12.2020

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
16.12.2020 sosiaalitoimistossa
Allekirjoitukset

Satu Juntunen

Anne Valta

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 16.12.2020
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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Sosiaalilautakunta
14.12.2020
_____________________________________________________________________
57 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.10.2020
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 85,9 % (10 kk tot. keskiarvo 83,3 %). Toimintakulujen toteutuma
on 77,8 %. 31.10. tilanteessa vuosikate on -5.069.310 €, mikä on 136.880 € pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -5.124.083 €.
Tällä hetkellä talouden toteutuma 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-lokakuun ajalta erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksen toteutuma on -2,5 %. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on loppuvuotta kohden ollut lähempänä
arvioitua. Myös perusterveydenhuollon laskutus on ollut arvioitua vähäisempää. Terveydenhuollon toimintakulujen toteutuma kokonaisuudessaan on 77,6 %. Liedon kunnasta on saapunut
tasaerälasku syyskuussa 2020 koskien vuotta 2019. Lasku on kirjattu vuoden 2020 kirjanpitoon
kuluksi. Kulu on jo jaksotettu vuoden 2019 tilinpäätökseen, joten se oikaistaan marraskuun toteumaan. Lasku on suuruudeltaan 89 334,25 euroa. Terveydenhuollon menojen kehitystä on
erittäin hankalaa arvioida tällä hetkellä johtuen koronaviruksen aiheuttamista tekijöistä.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.10.2020
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.10.2020 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle
Sosiaalilautakunta: Merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-31.10.2020 tiedoksi saaduksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 16.12.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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58 §
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. Sosiaalilautakunta käsitteli
aloitetta edellisessä kokouksessa 6.10.2020 § 52. Asian käsittely oli osittain vaillinainen, joten
asia otetaan uudelleen käsittelyyn sosiaalilautakunnassa. 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 16.12.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkoa § 58
Perussuomalaiset ovat jättäneet kunnalle aloitteen arvostusrahan maksamisesta 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.
Valtuustoaloitteessa pyydetään selvitystä koskien kunnallisesta laitoshoidosta ja palveluasumisesta vuodessa aiheutuva kokonaiskustannus hoidettavaa kohti. Marttilan kunnassa ei ole lainkaan ikäihmisten palveluissa laitoshoitoa käytössä. Marttilan kunnan tehostetussa palveluasumisessa vuotuinen kokonaiskustannus hoidettavaa kohden vuonna 2019 on ollut 44 544,60 euroa.
Ohessa taulukko, jossa kuvattuna vuoden 2019 kulurakenne liittyen ikäihmisten omaishoidon
tukeen ja tehostettuun palveluasumiseen.

Kulut

Tehostettu palveluas.
OHT 1.lk yli 68 v.
hoitaja
OHT 2.lk yli 68 v.
hoitaja
OHT 1.lk alle 68 v.
hoitaja
OHT 2.lk alle 68 v.
hoitaja

Asiakasmaksut
(ka.2019, vuokra,
hoitomaksu, palvelumaksu)
12 830,55

Toimintakate

44 544,60

Omaishoidon
tuen palkkion
maksut + mahdolliset sivukulut
0

4393,44

9360

410,40

13 343,04

4393,44

5628

410,40

9 611,04

4393,44

11 001,65

410,40

14 984,69

4393,44

6615,09

410,40

10 598,13

31 714,05

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
esimerkiksi omaishoidon tuen palkkiota arviolta kahdelle uudelle omaishoitajalle. Omaishoitajalle
maksettavasta erillispalkkiosta omaishoitajan on maksettava veroa. Erillisen arvostusrahan
maksamisesta aiheutuu lisäksi ylimääräistä työtä sosiaalitoimeen ja palkkahallintoon.
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.
Sosiaalipalvelujohtajan näkemyksestä Marttilan kunnan osoitus omaishoitajien tukemisesta voidaan esittää esimerkiksi poistamalla asiakkaiden omavastuuosuudet omaishoidon tuen vapaapäivien osalta tai esimerkiksi korottaa omaishoidon tuen palkkioiden määrää. Vuodelta 2021
omaishoidon tuen vapaapäivien tuloja on arvioitu kertyvän noin 2200 euroa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 16.12.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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jatkoa 58 §
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta antaa Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen
perusteella tiedoksi Marttilan kunnan kunnallisesta tehostetusta palveluasumisesta vuodessa
(vuosi 2019) aiheutuva kokonaiskustannus on 44 544,60 euroa hoidettavaa kohti. Sosiaalilautakunta päättää, että Perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdotuksen mukaista omaishoidon tuen
arvostusrahaa ei oteta käyttöön sekä päättää, että Marttilan kunta ei peri omaishoidon tuen hoitopäivämaksuja hoidettavilta 1.3.2021 alkaen. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja
-valtuustolle.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 16.12.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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59 §
Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä
(KomPAssi)
Varsinais-Suomen kunnat kehittivät STM:n rahoittamassa hankkeessa (2016–2018) asiakas- ja
palveluohjauksen toimintamallin ja tarvittavat teknologiset ratkaisut ikääntyneille. Jo toimintamallin ja teknologisten ratkaisujen pilotointivaiheessa todettiin, että kehitetyillä ratkaisuilla pystyttiin
parantamaan ikääntyneiden ja heidän läheistensä edellytyksiä saada yhteys neuvonnan ja ohjauksen ammattilaiseen. Toimintamalli otettiin käyttöön kaikissa maakunnan kunnissa hankkeen
loppuvaiheessa vuonna 2018.
Maakunnan laajuinen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus tehostaa toiminnassa olevan resurssin
käyttöä, kun korkeintaan toimintaan aiemmin eri kunnissa suunnatulla henkilöstöresurssilla saadaan kaikissa kunnissa käyttöön koko virka-ajan toimiva asiakas- ja palveluohjaus. Hankkeen
päättyessä marraskuussa 2018 Varsinais-Suomen kunnat solmivat yhteistyösopimuksen ikääntyneiden keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä
hankkeessa kehitetyn toimintamallin mukaan ja teknologisia ratkaisuja käyttäen. Yhteistyösopimus tehtiin ajalle 1.12.2018 – 31.12.2020. Sopimuksen mukaan yhteistyön hallinnoijana ja rekisterinpitäjänä toimii Turun kaupunki.
Sote-johtajakokous käsitteli ikääntyneiden keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen yhteistyösopimuksen jatkoa kokouksessaan 11.9.2020:
• Sote-johtajakokous totesi, että ikääntyneiden keskitettyä asiakas- ja palveluohjausta kannattaa
edelleen jatkaa koko maakunnan kattavana toimintana, mutta katsoi, että rahoitusmallia tulisi
tarkastella uudelleen.
• Päätettiin, että Turun kaupunki valmistelee ehdotuksen, jossa tuodaan esille vaihtoehtoiset
rahoitusmallit pohjautuen ainakin nykymalliin, suoritepohjaiseen kustannusjakoon ja hybridimalliin, jossa osa kustannuksista perustuu kiinteään osaan ja osa suoritepohjaiseen osuuteen.
• Ehdotus toimitetaan kunnille kommentoitavaksi sähköpostitse. Kommentointikierroksen jälkeen
viimeistellään uusi yhteistyösopimus ja toimitetaan se päätöksentekoon kuntiin.
Sote-johtajakokouksessa 23.10.2020:
• Päätettiin, että asiakas- ja palveluohjaustoiminnan jatkosopimuksen viimeistelyssä käytetään
rahoitusmallina ns. hybridimallia, jossa kokonaiskustannuksista 70 % jaetaan kuntien väestön
(75 vuotta täyttäneet) perusteella ja 30 % suoritteiden perusteella.
• Jatkosopimus ajalla 1.1.2021 – 30.11.2021 koskee vain ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjausta. Tällä sopimuksella toimintaa ei laajenneta muihin väestöryhmiin.
• Laajentumista muihin väestöryhmiin pyritään edistämään ”Kansalaisen palvelutarvearvioinnin
ja -tuotannon prosessikonsolidointi ja digitalisaatio” -hankkeen pilottina. Kaikki alueen kunnat
ovat mukana hankkeessa, jonka toiminta-aika loppuu 30.11.2021. Sote-johtajakokouksen jälkeen on Uudenkaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja ilmoittanut, että jatkosopimusta viimeisteltäessä voidaan lähteä siitä, että Uusikaupunki ei osallistu toimintaan jatkosopimuskaudella. Tämän mukaisesti sopimus (liite no 20) ja sen liitteenä oleva talousarvio (liite no 21) on viimeistelty
niin, että mukana olisivat kaikki aiemmin mukana olleet kunnat ja kuntayhtymät Uudenkaupungin
kaupunkia lukuun ottamatta.
Jatkosopimus ajalla 1.1.2021 - 30.11.2021 koskee vain ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjausta. Tällä sopimuksella toimintaa ei laajenneta muihin väestöryhmiin. Marttilan osuuden sopimuskaudella arvioidaan olevan 1432,04 €.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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jatkoa 59 §
Edellä esitellyn perusteella pyytää Turun kaupunki kuntia ja kuntayhtymiä hyväksymään oheisen
sopimuksen keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä
yhteistyönä ajalla 1.1.2021 – 30.11.2021.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä sopimuksen keskitetyn asiakas- ja
palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä ajalla 1.1.2021 –
30.11.2021 ehdolla, että toimintamallissa ovat mukana kaikki sopimuksessa mainitut sopijapuolet. Ehtona sopimuksen hyväksymiselle on myös, että kunta voi sitoutua olemaan mukana asiakasneuvonnan ylläpidossa muulla tavoin kuin omana henkilöstöpanoksena varsinaiseen puhelinpalveluun. Sosiaalilautakunta valtuuttaa sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalan allekirjoittamaan
sopimuksen.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 16.12.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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60 §
Ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeet v. 2021
Varsinais-Suomen sopimuskunnissa ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitopalveluista
vastaa perhehoitoyksikkö. Perhehoitoyksikön tehtävänä on huolehtia perhehoitoon liittyvästä
tiedottamisesta kuntien asukkaille, viranomaisille ja päättäjille. Yksikkö vastaa perhehoitajien
rekrytoinnista ja valmentamisesta sekä täydennyskoulutuksesta, tukemisesta ja valvonnasta.
Lisäksi jokaisessa perhehoitoyksikön sopimuskunnassa on nimetty kuntavastaava, joka toimii
tiiviissä yhteistyössä perhehoitoyksikön kanssa.
Varsinais-Suomen perhehoitoyksikössä toimii kaksi perhehoidon koordinaattoria ja yksikön esimiehenä on isäntäkunnan, Kaarinan kaupungin, ikäihmisten palvelujohtaja. Toinen koordinaattoreista on ikäihmisten ja toinen kehitysvammaisten palvelujen asiantuntija. Koordinaattorit vastaavat yhdessä Perhehoitoyksikön toiminnasta.
Suositus perhehoidon toimintaohjeeksi laaditaan vuosittain. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja
kehitysvammaisten Perhehoitoyksikön perhehoidon toimintaohje (liitteet no 22 ja no 23) on hallinnollinen ohje siitä, miten maakunnan alueella toteutetaan ikäihmisten ja kehitysvammaisten
henkilöiden toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa.
Toimintaohjeen tavoitteena on luoda maakunnan alueelle yhtenäinen perhehoidon toteuttamistapa, lisätä ja kehittää perhehoitoa sekä yhtenäistää perhehoitopalkkiot. Perhehoidon toimintaohje palvelee perhehoidon kaikkia osapuolia: perhehoitoa järjestävää kuntaa, perhehoidossa
olevaa henkilöä ja perhehoitajaa.
Kunnat hyväksyvät toimintaohjeen kunnan hallintosäännön mukaisessa toimielimessä. Jos kunta
päättää poiketa laaditusta toimintaohjeesta, tulee kunnan ilmoittaa tästä Perhehoitoyksikköön.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteiden no 22 ja no 23 mukaiset
suositukset perhehoidon toimintaohjeiksi.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: Maria Vesala p.044 084 5392

Tiedoksi: V-S Perhehoitoyksikkö, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja, toimistosihteeri
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61 §
Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Marttilan kunnassa 1.1.2021 alkaen
Omaishoidon tuen hoitopalkkio määritellään hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan (Laki
omaishoidon tuesta 5 §). Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin
on 1,465.
Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta
1.1.2021 alkaen. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 alkaen 413,45 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan
siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,31 prosentin korotusta
vuoteen 2020 verrattuna. Hoitopalkkioiden korotus tehdään 1.1.2021 lukien myös sijaishoidon
palkkioihin. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on
sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Omaishoidon palkkio voi olla
perustellusta syystä myös edellä esitettyä määrää pienempi. Esim. hoidettava viettää arkisin
huomattavan ajan kodin ulkopuolella ja hoidon sekä huolenpidon tarve on vähäistä.
Ehdotus omaishoidon tuen myöntämisperusteiksi ja hoitopalkkiot/maksuluokat Marttilan kunnassa 1.1.2021 alkaen on esitetty liitteessä no 24.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2021 alkaen Marttilassa noudatettavat omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot/maksuluokat liitteen no 24 mukaisesti.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 0845 392
Tiedoksi: palkkasihteeri
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62 §
Asiakastietojärjestelmän muutos
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.
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. Sosiaalilautakunta on tehnyt
päätöksen hankinnasta 1.9.2020 § 42. Päätöksen osalta kokonaiskustannusarvio muutoksesta
oli 20 000 euroa.
Projektin edetessä on selvinnyt uusia tarpeita tietoliikenne yhteyksille, joita ei tullut esille Liedon
kunnan ja Tieto Finland Oy:n kanssa käydyissä neuvotteluissa aiemmin. Marttilan kunnan laskutus hoidetaan CGI:n Pro Economica Premium Laskutuksen kautta. Liittyminen Tiedon Lifecare-järjestelmään vaatii lisäpiirteen Pro Economica Premiumin Laskutukseen, jossa laskut tuodaan Tiedon Lifecare-laskutuksesta XML-liittymän kautta Pro Economica Premiumin Laskutukseen. Kyseinen hankinta on tehty sosiaalipalvelujohtajan viranhaltijapäätöksenä 13.11.2020 § 5.
Hankinnan arvioitu maksimikustannus on 4872 € (alv 0%) sekä lisäksi ylläpitomaksu 36 €/kk.
Liedon kunta on 2M-IT:n omistajaosakas. Lifecare-tietojärjestelmän palvelujen yhteys yhteistoiminta-alueella toimii Liedon kunnan kautta. Projektin edetessä on selvinnyt, että laskutuksen
mahdollistamiseksi Kosken Tl ja Marttilan kuntien omiin reskontriin on välttämätöntä avata CGI:n
ja 2M-IT:n yhteys, joka kiertää Liedon kunnan kautta. Lifecare-tietojärjestelmän kotihoidon osion
käyttöönotosta ja käytöstä aiheutuu kustannuksia kunnille.
2 M-IT Oy on antanut tarjouksen käyttöönottoprojektin kustannuksista Kosken Tl ja Marttilan
kuntien osalta. Liedon kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto on merkinnyt asian tiedokseen 24.11.2020 § 46. Tarjous sisältää kertakustannuksia, jotka aiheutuvat integraation rakentamisesta ja asiantuntijatyöstä sekä jatkuvia kustannuksia integraation ylläpidosta. Kertakustannukset ovat arviolta 2896 euroa (alv 0 %) ja jatkuvat kustannukset ovat 150 euroa / kuukausi (alv
0 %). Kyseinen hankinta on tehty sosiaalipalvelujohtajan viranhaltijapäätöksenä 3.12.2020 § 7.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen ja päättää hyväksyä sosiaalipalvelujohtajan tekemät viranhaltijapäätökset 13.11.2020 § 5 ja 3.12.2020 § 7 liittyen asiakastietojärjestelmän muutokseen.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 0845 392
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63 §
Ilmoitusasiat
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto päätös 23.11.2020
• LSAVI/1536/05.07.04/2019
Valvira/ Aluehallintovirasto 27.10.2020
• Ohje: Välittömän ja välillisen asiakastyön määrittely vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä
Kuntainfo
• 12/2020 Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin tehdyt muutokset
• 15/2020 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2021
• 17/2020 Voimaan tulleet lastensuojelulain muutokset sekä valtioiden rajat ylittävät lapsikaappaustapaukset

Sosiaalipalvelujohtajan viranhaltijapäätökset
• 5 § Päätös Pro Economica Laskutuksen lisäpiirteen hankinta
• 6 § Päätös erityissosiaaliohjaajan viran sijaisesta
• 7 § Päätös 2M – IT:n palveluiden hankinnasta
• 8 § Päätös hoitajan valinnasta

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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64 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 57 §, 63 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 58 §, 59 §, 60 §, 61 §, 62 §
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 58 §, 59 §, 60 §, 61 §, 62 §
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
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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