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nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtävänä Marttilan kunnan www-sivuille 19.6.2018.

Sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja

ANNE JURTTILA-PORTAALA
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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

03/2018

Maanantai 18.6.2018 klo 18.00 – 18.57
Marttilan kunnantalo
Jäsen
( x ) Anne Jurttila-Portaala, pj.
( ) Timo Häkkinen
( x ) Satu Juntunen
( x ) Kalle Kraappa
( x ) Ari Laaksonen
( x ) Anne Valta, vpj.
( ) Pasi Björk

Varajäsen
( ) Mari Portaala
( ) Kimmo Kylämäki
( ) Annika Ketola
( ) Markko Heikkilä
( ) Ilkka Salonen
( ) Elina Kylämäki
( x ) Matti Karakorpi

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 15 – 19§

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Juntunen ja Ari Laaksonen.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan kokouksen jälkeen.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS
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Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anne Jurttila-Portaala
Maria Vesala
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
18.6.2018 klo 19.15
Allekirjoitukset

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 19.6.2018
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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15 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 30.4.2018
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Koko kunnan vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on 26.380 € ja tulos -408.570 €. Toimintatuottojen toteutuma on 28,7 % eli keskiarvototeutumaa pienempi (4 kk keskiarvo 33,3 %). Tuotoista puuttuu vielä mm. aluearkkitehtitoiminnan maksutuotot muilta kunnilta ja maanvuokrat.
Toimintakulujen toteutuma on 30,5 %. 30.4 tilanteessa vuosikate on 437.854 €, mikä on
171.311 € suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on 294.777 €.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on -6.706.870 € ja tulos -6.755.710.
Toimintatuottojen toteutuma on 30,6 % (4 kk tot. keskiarvo 33,3 %). Toimintakulujen toteutuma
on 29,8 %. 30.4. tilanteessa vuosikate on -1.995.810 €, mikä on 156.236 € pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -2.012.101 €. Osastotason tasolla sosiaalitoimiston toimintakulujen toteuma on 34,9 % johtuen perheneuvolan ja lastensuojelun avohuollon palveluiden lisääntyneestä tarpeesta. Kehitysvammahuollon toimintakulujen toteuma on
33,5 % johtuen lisääntyneestä palvelutarpeesta. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -18,2 %.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2018
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2018 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1.-30.4.2018.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.6.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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16 §
Marttilan kunnan suunnitelma vammaisväestön tueksi ajalle 2018 – 2020
Sosiaalilautakunnan päätöksen 10.10.2017 § 49 mukaisesti Suunnitelma vammaisväestölle
2018 – 2020 toteutettiin osana sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalon YAMK - opintoja sekä hänen
viranhoitoon liittyvinä tehtävinä. Sosiaaliohjaaja toimi suunnitelman projektinvetäjänä. Projektinvetäjä kokosi projektiryhmän koolle eri hallintokunnista, kolmannesta sektorista ja vammaisneuvoston jäsenestä sekä kokemusasiantuntijoista. Suunnitelman tekemistä ohjasi kunnan johtoryhmä ja sosiaalitiimi toimi neuvoa antavana tukena. Suunnitelman tekemisessä otettiin mukaan
vammaisväestö asiakasraati järjestämällä.
Vammaisväestön asiakasraati kokoontui Huvilalla 10.2.2018. Asiakasraadin kutsu oli julkinen ja
vammaispalvelun asiakkaille lähetettiin myös henkilökohtainen kutsu. Asiakasraatiin osallistui
15 asiakasta ja 7 omaista tai avustajaa sekä 4 ohjaajaa. Asiakasraadissa koottiin kaikkien mielipiteitä kunnan palveluista ylös; mikä toimii hyvin, mikä toimii huonosti ja missä olisi kehitettävää. Asiakasraadista nousseet palautteet toimivat projektiryhmälle ohjenuorana. Asiakasraadissa päätettiin yhdessä asiakas- ja omaisedustaja projektiryhmään. Asiakasraatiin osallistuneet
toivoivat asiakasraatien jatkuvan säännöllisenä muutaman kerran vuodessa. Seuraava asiakasraati päätettiin kutsua koolle sosiaaliohjaajan toimesta, kun Suunnitelma vammaisväestölle
2018 – 2020 on hyväksytty kunnan poliittisten päättäjien toimesta.
Projektiryhmä kokoontui Päivätuvan tiloissa työpajatyyppisesti 12.3.2018, 26.3.2018 ja
9.4.2018. Projektiryhmään valitut osallistuivat työskentelyyn aktiivisesti. Asiakasraadista saatujen kehittämisideoiden lisäksi työskentelyn pohjana toimivat VAMPO, YK:n vammaissopimus
sekä kunnan omat strategiat ja lähtökohdat. Saimme myös työskentelyn pohjaksi 13.3.2018
sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman 2018 – 2019; Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.
Uusi julkaisu määrittelee ne toimenpiteet, joilla vammaissopimuksen täytäntöönpanoa täydennetään hallinnonaloittain.
Projektiryhmä toteutti kunnan ensimmäisen esteettömyyskävelyn 9.4.2018. Säännölliset esteettömyyskävelyt ovat yksi suunnitelma vammaisväestölle toimenpidesuosituksista. Esteettömyys
nousi sekä asiakasraadissa että työpajatyöskentelyissä tärkeäksi asiaksi, jolla voidaan edistää
vammaisväestön osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kuntalaisena. Asiakasraadista nousseita ideoista osaa on jo lähdetty toteuttamaan. Vammaisväestön messut järjestetään 4.9.2018 seurakuntatalolla ja kesän aikana tehdään asiakkaiden toiveista kokeiluluontoisia yhteisiä kyydityksiä
Salon iltatorille 28.6.2018 ja Kyrön torille 25.7.2018.
Suunnitelma vammaisväestölle 2018 – 2020 korostaa vammaistoimintaa ohjaaviksi arvoiksi
osallisuuden, yhdenvertaisuuden, itsemääräämisoikeuden sekä asiakaslähtöisyyden. Vammaisväestön palveluiden päämääränä ovat mm. tarpeisiin vastaavat yksilölliset palvelut turvallisessa ympäristössä, kotona asumisen mahdollistava palvelujärjestelmä, tietoisuuden lisääminen, sekä yhdenvertaisuus kuntalaisena ja osallistumisen mahdollisuuksien luominen. Tavoitteet ja toimenpiteet näiden asioiden mahdollistamiseen on projektiryhmä koonnut toimenpidesuosituksiksi aikatauluineen sekä vastuutahoineen. Sosiaaliohjaaja esitti kunnan johtoryhmälle
17.5.2018 Suunnitelman vammaisväestölle 2018 – 2020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.6.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkoa 16 §
Suunnitelma vammaisväestölle 2018 - 2020 laadintaan osallistuneet tulevat kokoontumaan kevään 2019 aikana, jolloin tarkistetaan toimenpiteiden eteneminen kunnassa. Tuleva SOTE ja
maakuntauudistus sekä uudistuva vammaispalvelulaki tulevat tulevaisuudessa vaikuttamaan
suunnitelman tekemiseen ja vastuutahoihin. Hyvinvoinnin edistäminen on kunnassa kaikkien
toimialojen yhteinen tehtävä tulevaisuudessakin.

Liite no 4: Suunnitelma vammaisväestölle 2018 - 2020
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää esittää Marttilan kunnan suunnitelman vammaisväestön tueksi ajalle 2018 – 2020 kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta päätti esittää Marttilan kunnan suunnitelman vammaisväestön tueksi ajalle
2018 – 2020 kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisätietoja: Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo p. 044-744 9330

Tiedoksi: Sosiaaliohjaaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.6.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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17 §
Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut 1.7.2018 alkaen
Liikennepalvelulaki (320/2017) astuu voimaan 1.7.2018. Laki muuttaa erityisesti markkinaehtoisen taksiliikenteen järjestämistä Suomessa. Taksien hinnat vapautuvat, päivystysvelvollisuus
lakkaa ja kuntakohtaisista kiintiöistä luovutaan jne. 1.7.2018 alkaen kaikki liikenneluvan edellytykset täyttävät saavat taksiliikenneluvan ja voivat harjoittaa taksiyritystoimintaa haluamallaan
alueella Suomessa haluamallaan palveluajalla. Lakimuutos mahdollistaa yrittäjille myös osaaikaisen taksiyrittäjänä toimimisen Manner-Suomen laajuisesti.
Lakimuutos tuo hyvin vähän uusia lakisääteisiä velvoitteita peruskunnalle. Ainoa velvoite on
kunnan tarjoamien kaikille avoimien henkilökuljetusten tietojen avaaminen rajapinnassa. Lakimuutos ja erityisesti taksiliikenteen vapautuminen vaikuttaa kuitenkin kunnan vastuulla olevien
henkilökuljetusten järjestämiseen ja tuo uusia huomioonotettavia muutoksia ja vaatimuksia kuljetushankintojen tekemiseen.
Taksimatkojen hintojen perusteena ollut niin sanottu taksa-asetus kumoutuu 1.7.2018 alkaen.
Mikäli kunnan hankkimien taksimatkojen hinnat ovat perustuneet asetuksen hintoihin, voi asetuksen kumoutumisella olla vaikutuksia kunnan hankkiman taksipalvelun hintatasoon. Hintojen
määräytyminen jatkossa on vapaata ja kuljetusyrityksensä itsensä määritettävissä, mikäli kuljetuspalvelujen ostaja ja myyjä eivät asiasta muuta sovi.
Marttilan sosiaalilautakunta on päättänyt 3.2.2017 tehdä sopimuksen Taksiliiton Yrityspalvelu
Oy:n kanssa TaksikorttiPLUS-korttituotteen käyttöönotosta 1.5.2017 alkaen sosiaalihuolto- ja
vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden maksuvälinejärjestelmänä. Sopimus on edelleen voimassa ja sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden laskutus
jatkuu Marttilan kunnassa 1.7.2018 jälkeen TaksikorttiPLUS-korttituotteen kautta.
Liikennepalvelulain muutoksen vuoksi sosiaalilautakunnan (4.6.2017 § 21 liite 6 ja 7) hyväksymät ohjeet kuljetuspalveluiden käyttäjille tulee päivittää. Ohjeiden päivitys koskee kunnan maksamaa osuutta kuljetuksesta, joka perustuu nykyisin voimassa olevaan taksa-asetukseen. Ohjeistuksella pyritään välttämään hintatason nousua.
Asiasta tiedotetaan sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain kuljetuspalveluita käyttäviä asiakkaita
ja Marttilan kunnan alueella toimivia takseja. Kuljetuspalveluiden osalta on alustavasti suunnitteilla alueellista kilpailutusta.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta merkitsee liikennepalvelulain muutoksen tiedokseen
ja valtuuttaa sosiaalipalvelujohtajan muokkaamaan ohjeet kuljetuspalveluasiakkaille 1.7.2018
alkaen.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta merkitsee liikennepalvelulain muutoksen tiedokseen ja valtuuttaa sosiaalipalvelujohtajan muokkaamaan ohjeet kuljetuspalveluasiakkaille 1.7.2018 alkaen.

Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044-084 5392
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.6.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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18 §
Ilmoitusasiat
Sosiaalipalvelujohtaja lausunnot Aluehallintovirastolle 25.5.2018
 POWER AND POISE, ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta
VSSHP kokoustiedotteet 13.6.2018
 Hallitus:
TYKSin palvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan
 Valtuusto: Potilaan tarpeet ja osallistuminen korostuvat sairaanhoitopiirin strategiassa
KTO – V-S Erityishuoltopiiri
 valtuuston 28.5.2018 pöytäkirja
 hallituksen 18.6.2018 esityslista

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.6.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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19 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 15 §, 16 §, 18 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 17 §
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 17 §
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 19.6.2018 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 250 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.6.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

