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Tiistai 11.5.2021 klo 18.00

Kokouspaikka

Sähköinen kokous, Teams

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

14 §

Talouden toteuma 1.1.-31.3.2021

15 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutos 1.7.2021 alkaen

16 §

Hoitajakutsujärjestelmän hankinta Suvirannan palvelukeskukseen

17 §

Ilmoitusasiat

18 §

Muutoksenhaku

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 12.5.2021.

Sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja

ANNE JURTTILA-PORTAALA
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Tiistai 11.5.2021 klo 18.08-18.43
Sähköinen kokous, Teams

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

Varajäsen
( ) Mari Portaala
( ) Timo Häkkinen
( ) Kirsi Salo-Ylitalo
( ) Marko Heikkilä
( ) Ilkka Salonen
( ) Elina Kylämäki
( ) Matti Karakorpi

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

14 § - 18 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Kraappa ja Kimmo Kylämäki.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 12.5.2021 klo 9.00 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
sosiaalitoimistossa
Allekirjoitukset

Kalle Kraappa

Kimmo Kylämäki.

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 12.5.2021
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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Sosiaalilautakunta
11.5.2021
_____________________________________________________________________
14 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.3.2021
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on -6.830.820 € ja tulos -6.896.500
€. Toimintatuottojen toteutuma on 31,1 % (3 kk tot. keskiarvo 25 %). Toimintakulujen toteutuma
on 22,5 %. 31.3. tilanteessa vuosikate on -1.473.378 €, mikä on -173.683 € pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -1.472.443 €.
Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on 15,3 %. Terveydenhuollon toimintakulujen toteutuma kokonaisuudessaan on 24,2 %.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.3.2021
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.3.2021 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee tiedoksi saaduksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 12.5.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
11.5.2021
_____________________________________________________________________
15 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutos 1.7.2021 alkaen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin tulee muutos 1.7.2021 lukien (1201/2020 vahvistettu 30.12.2020). Laki muutoksessa on kyse asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistuksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään sekä asiakasmaksulaissa
(734/1992) että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa
(912/1992).
Tehdyillä muutoksilla halutaan edistää terveyden tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan terveyspalveluiden maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan
maksuja. Lakimuutoksen myötä sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävän asumispalvelun maksuperusteista säädetään laissa, kun ne aiemmin ovat olleet kunnan päätettävissä. Pitkäaikaisen
tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksut puolestaan tulevat
määräytymään lähes yhdenmukaisin perustein. Maksut määräytyvät näissä nettotulojen mukaan. Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan nettotuloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun asiakasmaksut määräytyvät
1.7.2021 alkaen yhdenmukaisin perustein. Maksut määräytyvät edelleen bruttotulojen mukaan
maksutaulukon prosenttien mukaisesti.
Asiakkaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan laissa eri tavoin. Lakiin on mm. täsmennetty
maksuja koskevan laskun ja päätöksen sisältövaatimuksia sekä muutoksenhakua koskevaa
sääntelyä. Muutoksilla halutaan selkeyttää ja täsmentää sekä korostaa sitä, että kaikkiin asiakasmaksuihin, myös ns. tasasuuruisiin asiakasmaksuihin, voi hakea muutosta. Asiakasmaksulain 11 §:ää, jossa säädetään maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, on vahvistettu.
Maksukattoa kerryttäviä palveluja tulee lisää 1.1.2022 lukien. Asiakasmaksujen enimmäismäärä
(maksukatto) asiakkaalle on tällä hetkellä 683 euroa kalenterivuodessa. Maksukaton ylittymisen
jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Maksukatto koskee lähinnä terveydenhuollon palveluita.
Asiakasmaksulain muutoksista johtuen pitkäaikaishoidossa olevien asiakkaiden asiakasmaksupäätökset tulee uusia kotipalvelun, tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon osalta. Työmäärä on suuri. Marttilassa ei ole vielä tehty laskelmaa, paljonko muutokset vähentävät asiakasmaksutuloja. Vähennystä ei ole otettu huomioon talousarviossa 2021.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen Asiakasmaksulain muutokset ja
päättää Marttilan kunnan sosiaalipalveluiden asiakasmaksuista liitteen no 1 mukaisesti.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee tiedokseen asiakasmaksulain muutoksen ja hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 12.5.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
11.5.2021
_____________________________________________________________________
16 §
Hoitajakutsujärjestelmän hankinta Suvirannan palvelukeskukseen
Suvirannan palvelukeskuksessa on vuosia ollut käytössä Vivago Oy:n hoitajakutsujärjestelmä.
Helmikuussa järjestelmää ohjanneen tietokoneen kiintolevy vaurioitui lukukelvottomaksi. Hoitajakutsujärjestelmän lisäksi Vivago Oy tarjoaa hyvinvointitietoa tuottavaa teknologiaa. Vivago
Oy:n edustajan kanssa käytiin neuvottelu tilanteesta Suvirannan palvelukeskuksessa 10.3.2021.
Neuvottelussa todettiin, että koko Vivago Oy:n laitteisto tulisi uusia ja heillä on tarjolla ainoastaan myös hyvinvointitietoa tuottavaa laitteistoa. Suvirannan palvelukeskuksen tarpeena on pelkästään hoitajakutsujärjestelmä, joten neuvotteluja järjestelmän uusimiseen ei jatkettu. Todettiin
myös, että Vivago Oy:n ja Marttilan kunnan välinen huoltosopimus on näin ollen päättynyt, koska
toimivaa laitteistoa ei ole käytössä.
Kevyen markkinakartoituksen perusteella arvioitiin, että hankinta voidaan tehdä avoimena pienhankintana. Hankinta ei ylitä kansallisten hankintojen kynnysarvoa. Hankinnan kohteena on hoitajakutsujärjestelmä Suvirannan palvelukeskukseen. Teknisinä vaatimuksina on 36 kpl langattomia paristotoimisia kutsurannekkeita, 13 kpl langattomia paristotoimista hälytysrannekkeita
hoitajille sekä hälytysten ohjautuminen hoitajien GSM-puhelimiin.
Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan kotisivuilla 15.4.2021 ja lähettiin sähköpostilla 15.4.2021 neljälle
tarjoajalle; Ascom Oy, Avsec Oy, Oy Everon Ab ja Tunstall Oy. Perusteena yritysten valitsemiselle oli heidän valikoimissaan oleva hoitajakutsujärjestelmä. Määräaikaan mennessä saapuneisiin lisäkysymyksiin vastattiin 26.4.2021 kotisivuilla ja sähköpostitse.
Määräaikaan mennessä jätettiin kaksi tarjousta, joista molemmat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Tarjouksen valintaperusteena on alin hinta kokonaishinnan ja käyttökulujen 48 kuukauden
perusteella.
Hankintaan ei ole varattuna määrärahoja vuodelle 2021, mutta asiakasturvallisuuden vuoksi
laitteisto on hankittava mahdollisimman nopealla aikataululla.
Liitteenä

Tarjouspyyntö
Vastaukset kysymyksiin
Avauspöytäkirja
Hintavertailupöytäkirja
Tarjous Oy Everon Ab
Tarjous Tunstall Oy

liite no 2
liite no 3
liite no 4
liite no 5
liite no 6
liite no 7

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää, että hankinnan kohteet tilataan edullisimman
tarjouksen jättäneeltä tarjoajalta Oy Everon Ab:ltä tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti.
Hankinta kustannetaan investointimäärärahoista.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 12.5.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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17 §
Ilmoitusasiat
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto
Sosiaali- ja terveysministeriö 22.3.2021
• COVID-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain 86 §:n ja 88:n 1.
kohdan käyttöönoton huomioon ottaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa
Sosiaalipalvelujohtajan päätökset
• 7 § Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta - Onni ja Liina
• 8 § Päätös hoitoapulaisen valinnasta
• 9 § Päätös oppisopimusopiskelijasta
Turun kaupunki 8.4.2021
• Sosterla 7.4.2021 § 125 Hinnantarkistus ajalle 1.5.2021-31.8.2021 koskien vanhusten
tehostetun palveluasumisen jatkosopimuksia
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, VASSO Oy 22.4.2021
• Sosiaaliasiamiehen raportti 2020

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 12.5.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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18 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 14 §, 17 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 15 §, 16 §
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 15 §, 16 §
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: 16 §
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 12.5.2021 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 12.5.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

