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Hybridikokous, valtuustosali/ sähköinen kokous Teams

Jäsen
( x ) Anne Jurttila-Portaala, pj.
( x ) Kimmo Kylämäki
( x ) Liisa Grönroos
( x ) Kalle Kraappa
( x) Ari Laaksonen
( x ) Anne Valta, vpj.
( x ) Hannu Kallio

(x )
(x)
( )
(x)

Varajäsen
( ) Mari Portaala
( ) Mika Aalto
( ) Anette Kaarmela
( ) Marko Heikkilä
( ) Antti Paltta
( ) Elina Kylämäki
( ) Matti Leskinen

Eeva Korimäki, kunnanhallituksen pj. (Teams)
Lauri Heikkilä, kunnanhallituksen edustaja
Carita Maisila, kunnanjohtaja
Maria Vesala, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

26 § - 33 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Kylämäki ja Liisa Grönroos.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 1.9.2021 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

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 1.9.2021
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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Sosiaalilautakunta
30.8.2021
_____________________________________________________________________
26 §
Sosiaalilautakunnan toimialan esittely
Sosiaalilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa
kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Sosiaalilautakunnan toimialaan kuuluvat:
•
Hallinto ja sosiaalityö
•
Ikäihmisten palvelut
•
Vammaispalvelut
•
Terveydenhuolto
Sosiaalilautakunnassa on 7 jäsentä, joista jokaiselle on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Sosiaalipalvelujohtaja toimii lautakunnan esittelijänä. Lisäksi lautakunnan kokouksiin voivat osallistua kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustajakseen nimeämä henkilö ja
kunnanjohtaja. Sosiaalilautakunnan ja viranhaltijoiden tehtävät ja päätösvalta sekä kokousmenettely on kirjattu Marttilan kunnan hallintosääntöön.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti intranetin välityksellä.
Kaikille lautakunnan jäsenille on luotu tunnukset järjestelmään. Lautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla. Ennen verkkosivuilla julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
Kokouksissa käydyt keskustelut eivät ole julkisia.
Marttilan, Koski Tl:n ja Liedon kunnat ovat muodostaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi yhteistoiminta-alueen kuntien välisessä sopimuksessa määriteltyjen palveluiden osalta.
Marttilan kunnan osalta yhteistoiminta-alueen kautta hoidetaan terveydenhuoltopalveluiden lisäksi sosiaalihuollon mukaiset mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut. Liedon kunnan sosiaalija terveyslautakunnassa on kaksi edustajaa Marttilan kunnasta.
Sosiaalilautakunnan talousarvio vuodelle 2021 on:
Toimintatuotot 754 910 €
Toimintakulut
-7 585 840 €
Toimintakate
-6 830 930 €
Toiminnalliset tavoitteet ja strategiset linjaukset on kirjattu kunnan talousarvioon. Erilaiset suunnitelmat, ohjeistukset, toimintasäännöt ja keskeinen lainsäädäntö on talletettuna intranettiin.
Kokouksessa jaetaan lautakunnan jäsenille ”Kuntapäättäjän kokouskäsikirja”.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta merkitsee toimialan esittelyn tiedokseen.
Sosiaalilautakunta: Merkitään esittely tiedoksi saaduksi.
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 0845 392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 1.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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27 §
Vaitiolovelvollisuus
Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain (812/2000) 14 §:n mukaan:
”Sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. (9.8.2019/935)”
Saman lain 15 §:n mukaan:
”Sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden palveluksessa oleva samoin kuin sosiaalihuollon luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa,
joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan sosiaalihuollon tehtävissä
toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan palveluksessa tai tehtävän hoitaminen niiden lukuun on päättynyt.”
Saman lain 29 §:n mukaan:
”Rangaistus 14 §:ssä tarkoitetun asiakirjan salassa pitämistä koskevan velvollisuuden sekä 15
§:ssä tarkoitetun vaitiolovelvollisuuden ja hyväksikäyttökiellon rikkomisesta tuomitaan rikoslain
40 luvun 5 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan tai jollei
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.”
Rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan rangaistuksena virkasalaisuuden rikkomisesta on sakko tai
vankeutta enintään kaksi vuotta, jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta. Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi
tehtäväänsä. Tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta rangaistuksena on sakko tai
vankeutta enintään kuusi kuukautta, ellei teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus
sekä muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen saatetuksi edellä esitetyn salassapitovelvollisuuden
sekä päättää ilmoittaa siitä alaisilleen sosiaalitoimen eri tehtävissä toimiville työntekijöille. Sosiaalitoimen uudet työntekijät ja luottamushenkilöt antavat kirjallisen vaitiololupauksen.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee tietoon saatetuksi yllä mainitut asiat ja sosiaalilautakunnan kokouksiin osallistuvat allekirjoittavat ja palauttavat vaitiolositoumuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 0845 392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 1.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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28 §
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. Kokous pidetään Covid 19 -tilanteesta riippuen joko läsnäolokokouksina kunnantalolla, sähköisesti Teamsin välityksellä tai hybridimallilla.
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 syksyllä 2021 28.9., 2.11. ja 7.12.
Kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävillä pöytäkirjan allekirjoittamista seuraavasta päivästä alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa salassapitosäännökset huomioon ottaen.
Sosiaalilautakunta: Päättää kokoontua alustavasti syksyllä 2021 maanantaina 27.9., tiistaina
2.11. ja keskiviikkona 8.12. Kokoukset toteutetaan hybridimallilla.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 0845 392

Tiedoksi: toimistosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 1.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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29 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 30.6.2021
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on -6.830.820 € ja tulos -6.896.500
€. Toimintatuottojen toteutuma on 55,4 % (6 kk tot. keskiarvo 50 %). Toimintakulujen toteutuma
on 50,9 %. 30.6. tilanteessa vuosikate on -3.438.730 €, mikä on -442.237 € suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -3.473.655 €.
Tammi-kesäkuun ajalta erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksen toteuma on +19,2 % (Tammiheinäkuun tilanne on +14,3 %). Erikoissairaanhoidon talouskortin perusteella lisäkuluja on aiheutunut Marttilalle pidentyneistä hoitojaksoista erikoissairaanhoidossa. Marttilalle ei ole muodostunut siirtoviivemaksuja. Myös perusterveydenhuollon laskutus on ollut arvioitua suurempaa.
Tällä hetkellä toteuma on toimintakatteen osalta 55,2 %. Terveydenhuollon menojen kehitystä
on erittäin hankalaa arvioida tällä hetkellä. Kyse saattaa olla Covid 19 aiheuttamasta hoitovelasta vuodelta 2020 tai pienen kunnan sattuman mukaista vaihtelua.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 30.6.2021
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1.–30.6.2021 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta: Talouden toteuma merkitään tiedoksi saaduksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 1.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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30 §
Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän suunnitelmaan vuosille 2022–
2024
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (KTO) varaa omistajakunnilleen toiminnan strategisten linjausten luomiseksi tilaisuuden esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan suunnittelemiseksi vuosille 2022–2024. KTO:lla on tavoitteena tulojen ja menojen tasapainossa pitäminen
ja palvelujen hintojen tarkistaminen vain siltä osin kuin ne eivät kata toiminnasta syntyviä kuluja.
Asiantuntijapalveluiden hinnat ja sisällöt sekä toteuttamistapa tullaan tarkistamaan ja tarkentamaan. Asiantuntijapalveluiden hinnat on tarkistettu viimeksi vuonna 2016. Kunnan kannanotot/ehdotukset vuosien 2022–2024 toiminnan suunnitteluun KTO pyytää toimittamaan 3.9.2021
mennessä.
KTO:n lähettämä kuntakirje on liitteenä no 1 ja sosiaalilautakunnan lausuntoehdotus liitteenä no
2. Lausunnon ovat valmistelleet sosiaalityöntekijä Marika Hirvensalo ja sosiaalipalvelujohtaja
Maria Vesala.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen no 2 mukaisen lausuntoehdotuksen KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän suunnitelmaan vuosille 2022–2024.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyi päätöksen yksimielisesti.

Tiedoksi: erityishuoltopiiri@kto-vs.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 1.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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31 §
Sosiaalilautakunnan edustajan sekä vammaisten edustajan nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–2025
Kunnanhallitus 23.8.2021/162 § pyytää sosiaalilautakuntaa nimeämään edustajansa vanhus- ja
vammaisneuvostoon sekä vammaisten edustajan toimikaudeksi 2021–2025. Marttilan kunnassa
toimii vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on kuulla ikäihmisiä ja vammaisia edustavien Marttilassa toimivien järjestöjen ja muiden tahojen näkemyksiä.
Toimikaudella 2017–2021 vanhusneuvostossa on ollut kunnan edustajina sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja ja sosiaalipalvelujohtaja sekä vapaa-aikasihteeri ja kirjastonhoitaja. Lisäksi neuvostossa on ollut Eläkeliiton Marttilan yhdistys ry:n, Marttilan seudun Oikeutta Eläkeläisille Osasto ry:n, Marttilan Sotaveteraanit ry:n, Martinkosken seurakunnan, SPR:n sekä vammaisten edustaja. Vammaisten edustajana on toiminut vuodesta 2015 alkaen Aila Rouna.
Kunnanhallitus on valinnut vanhus- ja vammaisneuvostoon Marttilan kunnasta
viranhaltijaedustajiksi seuraavat henkilöt:
- sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
- vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors
- kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen
Kunnanhallitus on pyytänyt sosiaalilautakunnan lisäksi, että hyvinvointilautakunta, Marttilan seudun Oikeutta Eläkeläisille Osasto ry, Marttilan Sotaveteraanit ry, Martinkosken seurakunta ja
SPR nimeävät edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–2025.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta nimeää vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–2025
1.
yhden sosiaalilautakunnan edustajan ja hänelle varahenkilön
2.
vammaisten edustajan ja hänen varahenkilönsä.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta nimeää vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–2025
1.
sosiaalilautakunnan edustajaksi Kimmo Kylämäen ja hänen varahenkilökseen
Liisa Grönroosin
2.
vammaisten edustajaksi Oili Nurmen ja hänen varahenkilökseen Aila Rounan.

Lisätietojen antaja: Maria Vesala p. 044 084 5392
Tiedoksi: vammaisten edustajiksi nimetyt henkilöt

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 1.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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32 §
Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 24.5.2021
• 79 § Kokoomuksen valtuustoaloite harrastustakuusta
• 80 § Perussuomalaisten valtuustoaloite fysioterapiapalveluista ja muista lähiterveyspalveluista
Sosiaalipalvelujohtajan päätökset
• 13 § Päätös rahojen maksusta
Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee tiedoksi saaduksi ilmoitusasiat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 1.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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33 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 26 §, 29 §, 32 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 27 §, 28 §, 30 §, 31 §
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 27 §, 28 §, 30 §, 31 §
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 1.9.2021 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 1.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

