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Maanantai 27.8.2018 klo 18.00

Kokouspaikka

Päivätupa, Myllypellontie 6 as 6, Marttila

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

20 §

Talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.7.2018

21 §

Sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain
mukaisten henkilökuljetusten –hankinnan kilpailutus yhteishankintana

22 §

Muutokset sosiaalipäivystyksessä ja sopimus kuntien välisestä yhteistyöstä

23 §

Ilmoitusasiat

24 §

Muutoksenhaku

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtävänä Marttilan kunnan www-sivuille 28.8.2018.

Sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja

ANNE JURTTILA-PORTAALA
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PÖYTÄKIRJA

Sosiaalilautakunta

27.8.2018

KOKOUSAIKA

KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

04/2018

Maanantai 27.8.2018 klo 18.04 – 19.14
Päivätupa, Myllypellontie 6 as 6, Marttila
Jäsen
( x ) Anne Jurttila-Portaala, pj.
( ) Timo Häkkinen
( ) Satu Juntunen
(x) Kalle Kraappa
( ) Ari Laaksonen
(x) Anne Valta, vpj.
(x) Pasi Björk

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

§ 20 – 24 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Björk ja Anne Valta.
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
27.8.2018 klo 19.40
Allekirjoitukset

Pasi Björk

Anne Valta

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 28.8.2018
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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Sosiaalilautakunta
27.8.2018
_____________________________________________________________________

20 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.7.2018
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Koko kunnan vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on 26.380 € ja tulos -408.570 €. Toimintatuottojen toteutuma on 47,7 % eli keskiarvototeutumaa pienempi (7 kk keskiarvo 58,3 %).
Toimintakulujen toteutuma on 55,5 %. 31.7 tilanteessa vuosikate on 442.227 €, mikä on
152.624 € pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on 193.483 €.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on -6.706.870 € ja tulos -6.755.710.
Toimintatuottojen toteutuma on 56,3 % (7 kk tot. keskiarvo 58,3 %). Toimintakulujen toteutuma
on 53,6 %. 31.7. tilanteessa vuosikate on -3.574.130 €, mikä on 10.467 € parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -3.602.639 €. Osastotason tasolla sosiaalitoimiston toimintakulujen toteuma on 65,4 % johtuen lastensuojelun avohuollon palveluiden lisääntyneestä tarpeesta. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on
-14,9 %.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.7.2018
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.7.2018 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta:
Merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1. - 31.7.2018 tiedoksi saaduksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.8.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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21 §
Sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten -hankinnan kilpailutus yhteishankintana
Sosiaalilautakunta on kokouksessaan 18.6.2018/17 § käsitellyt liikennepalvelulain (320/2017)
voimaan astumista 1.7.2018. Sosiaalilautakunta merkitsi liikennepalvelulain muutoksen tiedokseen ja valtuutti sosiaalipalvelujohtajan muokkaamaan ohjeet kuljetuspalveluasiakkaille
1.7.2018 alkaen. Päätöksen esittelytekstissä oli maininta suunnitteilla olevasta kilpailutuksesta.
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 25 § 1 määrittelee kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa, kun kyseessä on palveluiden hankinta. Kuljetuspalvelut eivät
ole sosiaali- ja terveyspalveluja, joten niihin ei voida soveltaa kyseisen lain kohtaa 25 § 3 koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintaa. Marttilan kunnan sosiaalilautakunnan järjestämiin
kuljetuksiin talousarviossa vuodelle 2018 on varattu 66 400 euroa. Hankinnan kynnysarvo ylittynee jo vuositasolla kuljetuspalveluiden osalta.
Marttilan kunta on ollut mukana suunnittelemassa alueellista kilpailutusta, jossa kilpailutetaan
sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset henkilökuljetuksen yhteishankintana. Pöytyän kunta toimii kilpailuttajana yhteishankinnassa.
Pöytyän kunta pyytää valtuutusta kilpailutuksen järjestämiseen Marttilan kunnalta. Valtuutuksella (liite no 5) Marttilan kunta sitoutuu osallistumaan Pöytyän kunnan järjestämään ”Sosiaali- ja
terveystoimialan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten” – hankinnan kilpailutukseen sekä tekemään oman asiakaskohtaisen kirjallisen hankintasopimuksen
kilpailutettujen ehtojen mukaisesti kilpailutuksen perusteella valittujen sopimustoimittajien kanssa.
Marttilan kunta valtuuttaa Pöytyän kunnan
Hyväksymään ja allekirjoittamaan tarjouspyyntöasiakirjat sekä hankintapäätöksen myös
mahdollisen option osalta
Hoitamaan mahdolliset hankintaoikaisut sekä mahdolliset muutoksenhakuprosessit markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa
säilyttämään ja arkistoimaan hankintaan liittyvät alkuperäiset asiakirjat.
Valtuuttajana Marttilan kunta vastaa liitteenä no 5 olevassa valtuutuksessa mainituista asioista
ja velvoitteista.
Kilpailutuksessa noudatetaan Suomen lakia, johon on implementoitu EU:n ns. hankintadirektiivit. Kilpailutuksen valmistelussa käytetään apuna Ju-Ha Consulting Oy:tä, jonka kustannukset
jakavat yhteishankintaan osallistuvat kunnat. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on 4950
euroa (alv 0 %).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.8.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkoa 21 §
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää valtuuttaa Pöytyän kunnan järjestämään ja
hoitamaan ”Sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten
henkilökuljetusten” –hankinnan kilpailutuksen liitteenä no 5 olevan valtuutuksen mukaisesti.
Sosiaalilautakunta valtuuttaa puheenjohtaja Anne Jurttila-Portaalan ja sosiaalipalvelujohtaja
Maria Vesalan allekirjoittamaan valtuutuksen.
Sosiaalilautakunta:
Hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.8.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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22 §
Muutokset sosiaalipäivystyksessä ja sopimus kuntien välisestä yhteistyöstä
Vuonna 2017 laadittiin Turun kaupungin ja Auran kunnan, Kaarinan kaupungin, Kemiönsaaren
kunnan, Kosken Tl kunnan, Liedon kunnan, Loimaan kaupungin, Marttilan kunnan, Naantalin
kaupungin, Oripään kunnan, Paimion kaupungin, Paraisten kaupungin, Pöytyän kunnan, Raision kaupungin (vastaa myös Ruskon kunnan sosiaalipalveluista), Salon kaupungin, Sauvon
kunnan, Someron kaupungin sekä perusturvakuntayhtymä Akselin (jäsenkunnat Masku, Mynämäki, Nousiainen) välinen sopimus alueellisesta yhteistyöstä virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämisessä.
Tuolloin laaditun sopimuksen mukaisesti on sopimuskuntien virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys organisoitu tällä hetkellä seuraavasti:
- Sosiaalipäivystys muodostuu aktiivipäivystysyksiköstä sekä alueellisista varallaoloringeistä.
- Sosiaalipäivystyksen aktiivipäivystysyksikön toiminnasta vastaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Yksikkö vastaa kaikkien sopimuskuntien alueella puhelimitse tapahtuvasta päivystystyöstä. Yksikön työntekijä arvioi edellyttääkö päivystystehtävä jalkautumista asiakkaan
luo.
- Jalkautumista edellyttävissä tilanteissa Kaarinan kaupungin, Liedon kunnan, Maskun kunnan, Mynämäen kunnan, Naantalin kaupungin, Nousiaisten kunnan, Paimion kaupungin, Paraisten kaupungin, Raision kaupungin, Ruskon kunnan, Sauvon kunnan sekä Turun kaupungin alueella vastaa toiminnasta aktiivipäivystysyksikkö.
- Sosiaalipäivystykseen kuuluvat aktiivipäivystysyksikön lisäksi Loimaan alueen varallaolorinki
sekä Salon alueen varallaolorinki. Loimaan alueen varallaoloringin toiminnasta ovat sopineet
keskinäisellä sopimuksellaan Auran kunta, Kosken Tl kunta, Loimaan kaupunki, Marttilan
kunta, Oripään kunta sekä Pöytyän kunta. Salon alueen varallaoloringin toiminnasta ovat
sopineet keskinäisellä sopimuksellaan Kemiönsaaren kunta, Salon kaupunki sekä Someron
kaupunki. Varallaoloringit vastaavat jalkautumista vaativista tehtävistä näillä alueilla.
Virka-aikana tapahtuvasta sosiaalipäivystyksestä kunnat vastaavat itse. Marttilan kunta järjestää virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen Loimaan kaupungin avulla niin, että Loimaan kaupunki
välittää tehtävän Marttilan kuntaan.
Varsinais-Suomen kuntien sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hyväksymässä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksessä
vuosille 2017 - 2018 on linjattu, että tavoitteena on organisoida sosiaalipäivystys maakunnallisesti toimivaksi, aktiivityöhön perustuvaksi yksiköksi, joka vastaa keskitetysti sosiaalipäivystyksen tarpeeseen koko alueella ja joka toimii päivystysasetuksen edellyttämällä tavalla yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen kanssa. Päivityksessä myös todetaan, että tavoitetta kohti edetään askelittain.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.8.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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jatkoa 22 §
Maakunnan sote-johtajien kokouksessa 3.5.2018 on käsitelty yhteistyön tiivistämistä entisestään. Tuolloin merkittiin tiedoksi Vakka-Suomen kuntien edustajien ilmoitus siitä, että mikäli
sote-uudistus ei toteudu, halutaan Vakka-Suomessa säilyttää sosiaalipäivystys nykyisellään,
eikä sitä siinä tapauksessa tulla toistaiseksi yhdistämään maakunnalliseen yksikköön.
Sote-uudistuksen valmistelu on toistaiseksi edelleen kesken. Näillä näkymin järjestämisvastuu
voisi siirtyä maakunnille vuoden 2021 alusta lukien. Tämän johdosta uusi, vuoden 2019 alusta
käyttöönotettavaksi suunniteltu malli koskee ainoastaan nykyisiä sopimuskuntia.
Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen toimintamallia esitetään muutettavaksi (sopimusluonnos uudesta toimintamallista liitteenä no 6) niin, että vuoden 2019 alusta lukien vastaa Turussa toimiva sosiaalipäivystysyksikkö sekä puhelimitse tapahtuvasta päivystyksestä että jalkautumista vaativista tehtävistä sopijapuolten edustamissa kunnissa. Päivystysyksikköön saa
jatkossakin yhteyden Hätäkeskuksen kautta. Tämän lisäksi avataan uudeksi yhteydenottokanavaksi suora, kaikille kuntalaisille avoin puhelinnumero.
Toiminnallisen muutoksen myötä lisätään sosiaalipäivystyksen virka-ajan ulkopuolella työskentelevien sosiaalityöntekijöiden määrää 5 työntekijällä (12>17). Loimaan ja Salon alueen varallaoloringit lakkautetaan, jalkautumisen myös näille alueille hoitaa jatkossa Turussa toimiva sosiaalipäivystysyksikkö.
Toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken suhteutettuna asukaslukuun. Kustannukset jaetaan väestöperusteisesti pohjautuen edellisen vuoden 31.12. mukaiseen
kunnan asukaslukuun. Arvio Marttilan kunnan osuudesta vuodelle 2019 on 5620 euroa.
Kustavin kunnalle, Laitilan kaupungille, Pyhärannan kunnalle, Taivassalon kunnalle, Uudenkaupungin kaupungille sekä Vehmaan kunnalle varataan mahdollisuus liittyä sopimukseen vuoden
2020 alusta lukien. Päätökset mahdollisesta liittymisestä sopimukseen tulee tehdä 30.6.2019
mennessä.
Liitteenä no 6 on sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä
sekä liitteenä no 7 sosiaalipäivystyksen talousarvio vuodelle 2019.
Edellä esitellyn perusteella pyytää Turun kaupungin hyvinvointitoimiala jakelun mukaisia kuntia
ja kuntayhtymiä hyväksymään oheisen sopimuksen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen no 6 mukaisen sopimuksen sosiaalipäivystyksen
järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä ja valtuuttaa puheenjohtaja Anne Jurttila-Portaalan
ja sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalan allekirjoittamaan sopimuksen.
Sosiaalilautakunta:
Hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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23 §
Ilmoitusasiat
Valvira 4.7.2018
- Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajan toimipaikan lopettaminen (Merikratos Oy,
Läntinen pitkäkatu 24 c 66, 20100 Turku)
Sosiaalipalvelujohtaja 10.8.2018
- Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin ajalla 1.1.2018 - 30.6.2018
Sosiaalipalvelujohtaja 24.8.2018 lausunnot L-S AVI:n yksityisistä palveluntuottajista
- Familar Oy
- Hanna Mäkimattila / Moppela
- Höyhenen kevein askelein
- Mielen hyvinvointi – Ahola & Talonen
VSSHP
- Hallituksen kokouksen tiedote 21.8.2018
Lupa Auttaa 15.8.2018
- Asiakaskyselyn yhteenveto perhepalveluiden uudistukseen liittyen
Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta:
Merkitsee asiat tiedoksi saaduiksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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24 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 20 §, 23 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 21 §, 22 §
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 21 §, 22 §
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 28.8.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

04/2018

43

Sosiaalilautakunta
27.8.2018
_____________________________________________________________________
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 28.8.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

