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Maanantai 25.1.2021 klo 18.03-19.09
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
( ) Kirsi Salo-Ylitalo
( ) 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

1§-7§

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Kylämäki ja Anne Valta.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan sosiaalitoimistossa 27.1.2021 klo 10.00.

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
sosiaalitoimistossa 27.1.2021 klo 10.00.
Allekirjoitukset

Kimmo Kylämäki

Anne Valta

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 27.1.2021
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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Sosiaalilautakunta
25.1.2021
_____________________________________________________________________
1§
Sosiaalilautakunnan kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna 2021
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Pääsääntöisesti kokousten tarve on ollut noin
kerran kuukaudessa. Kokoukset on pidetty iltaisin.
Kuntalain mukaan pöytäkirjat ovat pidettävä nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa salassapitosäännökset huomioon ottaen.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää kokoontua pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18. Alustavat päivämäärät ovat keväällä 2021 2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6.
Kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävillä pöytäkirjan allekirjoittamista seuraavasta päivästä alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa salassapitosäännökset huomioon ottaen.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta päättää kokoontua pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18. Alustavat päivämäärät ovat keväällä 2021 9.3., 6.4., 4.5. ja 1.6.
Kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävillä pöytäkirjan allekirjoittamista seuraavasta päivästä alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa salassapitosäännökset huomioon ottaen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 0845 392

Tiedoksi: toimistosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 27.1.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
25.1.2021
_____________________________________________________________________
2§
Sosiaalilautakunnan määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2021
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 17.12.2020 § 65 vuoden 2020 talousarvion.
Hallintosäännön mukaan tulee vuosittain laatia käyttösuunnitelma, jota tarkistetaan tarvittaessa
talousarviovuoden aikana.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2021 seuraavasti:

Osasto

Nimi

141000

Hallinto ja sosiaalityö

142000

Ikäihmisten palvelut

143000

Vammaispalvelut

144000

Tuotot €
11 740

Kulut € Vastuuhenkilö
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Ve-783 510 sala
Sosiaalityöntekijä Maria Tavasti
sosiaalityön ja lastensuojelun
osalta

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Ve666 860 -2 183 900 sala
Vastaava sairaanhoitaja Anne
Sallasmaa (SPK:n tehpan henkilöstön ja toiminnan osalta)

76 310

Terveydenhuolto

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Ve-611 980 sala
Erityissosiaaliohjaaja Marika
Hirvensalo

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Ve0 -4 006 450 sala

Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 0845 392
Tiedoksi: kirjanpitäjä, laskujen hyväksyjät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 27.1.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
25.1.2021
_____________________________________________________________________
3§
Sosiaalitoimen laskujen hyväksyjät vuonna 2021
Hallintosäännön mukaan tositteet ja laskut hyväksyy toimistopäällikkö tai ao. lautakunnan valtuuttama henkilö. Sosiaalitoimen laskujen hyväksyjät ja varahenkilöt vuodelle 2021 esitetään
seuraavasti:
Talousarviokohta
Sosiaalilautakunta kokonaan
Sosiaalipalvelujohtajan poissa ollessa
Toimeentulotuki
Vammaispalvelu
Kehitysvammatyö
Lastensuojelu
Tehostetun palveluasumisen yksikkö
Kotipalvelu ja tukipalvelut
Suvisiipi

Hyväksyjä
Sosiaalipalvelujohtaja, Kunnanjohtaja
Sosiaalityöntekijä
Erityissosiaaliohjaaja, Sosiaalityöntekijä
Erityissosiaaliohjaaja, Sosiaalityöntekijä
Erityissosiaaliohjaaja, Sosiaalipalvelujohtaja
Sosiaalityöntekijä, Sosiaalipalvelujohtaja
Vastaava sairaanhoitaja, Sosiaalipalvelujohtaja
Sosiaalipalvelujohtaja, Vastaava sairaanhoitaja
Erityissosiaaliohjaaja, Sosiaalipalvelujohtaja

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä sosiaalitoimen tositteiden ja laskujen hyväksyjät vuodelle
2021 edellä esitetyn mukaisesti.
Lisäksi sosiaalilautakunta päättää, että:
⎯ Sosiaalipalvelujohtajalla, sosiaalityöntekijällä, erityissosiaaliohjaajalla ja sosiaalitoimiston
toimistosihteerillä on hyväksymisoikeus sosiaalilautakunnan kautta välitettävien etuuksien maksatuksen osalta (välitystiliasiakkaat, sosiaalilautakunnan tilin kautta maksettavat
etuudet ja lastensuojelun itsenäistymisvarojen käsittely).
⎯ Sosiaalityöntekijällä on sosiaalipalvelujohtajan poissa ollessa hyväksymisoikeus koko
sosiaalilautakunnan osalta.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p.044 0845 392

Tiedoksi: kirjanpitäjä, laskujen hyväksyjät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 27.1.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
25.1.2021
_____________________________________________________________________
4§
Sosiaalitoimen viranhaltijoiden suorittamien hankintojen euromäärien vahvistaminen
vuodeksi 2021

Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 182 vahvistanut sosiaalipalvelujohtajalle oikeuden päättää hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 15.000 €. Sosiaalitoimessa hankintoja tekevät käytännössä myös
erityissosiaaliohjaaja ja vastaava sairaanhoitaja. Heidän osaltaan hankintarajan päättää sosiaalilautakunta.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää, että erityissosiaaliohjaajalla ja vastaavalla sairaanhoitajalla on oikeus päättää hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 6.000 €.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p.044 0845 392

Tiedoksi: Erityissosiaaliohjaaja, vastaava sairaanhoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 27.1.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
25.1.2021
_____________________________________________________________________
5§
Aluehallintoviraston selvityspyyntö koskien Suvirannan palvelukeskuksen tehostetusta
palveluasumisyksiköstä tehtyä epäkohtailmoitusta

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää Marttilan sosiaalilautakunnalta selvitystä koskien
Suvirannan palvelukeskuksen tehostetusta palveluasumisesta aluehallintovirastolle 11.12.2020
tehtyä epäkohtailmoitusta, jossa tuodaan esiin huoli yksikön toiminnasta. Selvityspyyntö on saapunut Marttilan kuntaan 4.1.2021. Selvitys liitteineen toimitetaan aluehallintovirastoon 29.1.2021
mennessä.
Selvityspyyntö koskee
⎯ Suvirannan palvelukeskuksessa tuotettavaa palvelua sekä asiakaspaikkamäärää ko.
palvelussa/palveluissa
⎯ asukkaiden viimeisimpiä RaVa-indeksejä ja MMSE-testien tuloksia
⎯ toimintayksikön henkilöstöluetteloa, josta käy ilmi työntekijän koulutus, tehtäväkuva sekä
koko-/osa-aikaisuus. Välitön ja välillinen työaika tulee ilmoittaa erikseen kunkin työntekijän työajasta
⎯ jäljennöstä toimintayksikössä marras-joulukuussa 2020 toteutuneesta kolmen viikon työvuoroluettelosta, josta käy ilmi kunkin työntekijän yhteenlasketut, toteutuneet työtunnit
ko. ajalla. Työvuoroluetteloon tulee lisäksi merkitä erikseen ne työntekijät kussakin työvuorossa, joilla on voimassa oleva lääkelupa.
⎯ toimintayksikön asiakkaiden lukumäärä em. työvuoroluetteloa vastaavalla ajalla
⎯ yöajan hoitojärjestelyt ja asiakasturvallisuuden toteutuminen tilanteessa, jossa toinen yöhoitaja joutuu turvapuhelinhälytyksen takia poistumaan yksiköstä
⎯ asiakkaiden lääkäripalvelujen järjestämistä ja asianmukaista lääkehoidon toteuttamista
⎯ toimintayksikön omavalvontasuunnitelmaa ja lääkehoitosuunnitelmaa
⎯ jäljennöksiä työntekijöiden lääkeluvista.
Esityslistan liitteenä on aluehallintoviraston selvityspyyntö (liite 1) sekä laadittu kirjallinen selvitys
liitteineen (liite 2).

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta antaa liitteinä olevat selvitykset Lounais-Suomen aluehallintovirastolle.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p.044 0845 392

Tiedoksi: Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 27.1.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
25.1.2021
_____________________________________________________________________
6§
Ilmoitusasiat
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto
• LSAVI/12272/2020 Työsuojelutarkastuskertomus
Kuntainfo 20/2020
• Toimeentulotuen perusosa 2021
Sosiaalipalvelujohtajan lausunnot yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Lounais-Suomen
aluehallintovirastolle
• JR-Care Oy 30.12.2020
Sosiaalipalvelujohtaja
• Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.7.2020-31.12.2020
Sosiaalipalvelujohtajan päätökset
• 1§ Oppisopimuskoulutus ajalle 12.1.2021-4.6.2021
• 2§ Oppisopimuskoulutus ajalle 12.1.2021-4.6.2021
Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduiksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 27.1.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
25.1.2021
_____________________________________________________________________
7§
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 6 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 1 § - 5 §
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 1 § - 5 §
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 27.1.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
25.1.2021
_____________________________________________________________________
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 27.1.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

