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Tiistai 18.9.2018 klo 18.08 – 19.39

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

Varajäsen
( ) Mari Portaala
( x ) 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

§ 25 – 28 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Juntunen ja Kalle Kraappa.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan kokouksen jälkeen.

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
18.9.2018 klo
Allekirjoitukset

Satu Juntunen

Kalle Kraappa.

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 19.9.2018
Virka-asema
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25 §
Hoitajan valinta tehostetun palveluasumisen yksikköön 1.10.2018 alkaen
Tehostetun palveluasumisen yksikössä on julistettu 31.8.2018 klo 12.00 mennessä haettavaksi
hoitajan vakituinen työsuhde 1.10.2018 alkaen. Ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla
sekä niiden yksiköiden ilmoitustauluilla, joissa työskentelee lähihoitajia/perushoitajia.
Ilmoituksessa mainittiin, että se on sisäinen haku.
Hoitajan työ tehostetussa palveluasumisessa on hoitotyötä asiakkaiden hoito- ja
palvelusuunnitelman mukaisesti. Työ on vuorotyötä ja hakijalta odotetaan hyvää yhteistyökykyä,
kokemusta hoitotyöstä sekä innostunutta otetta työstä. Kelpoisuutena tehtävään vaaditaan
terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun asetuksen mukainen nimikesuojattu perus- tai
lähihoitajan tutkinto. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työsuhde täytetään 4 kuukauden koeajalla. Marttilan
kunta on savuton työpaikka.
Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat hakijat: Mari Lehtonen, Helmi Raitanen, Jaana Rönkkö ja Milla-Riina Valta. Kaikki hakijat ovat olleet hakuajan päättyessä työsuhteessa Marttilan kuntaan. Hakijat esitellään tarkemmin sosiaalilautakunnan kokouksessa. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä no 8. Helmi Raitanen on ilmoittanut puhelimitse 17.9.2018, että hän
ei ole käytettävissä kyseessä olevaan tehtävään.
Haastattelut järjestettiin 7.9.2018 ja haastatteluun kutsuttiin kaikki hakijat. Haastattelut
suorittivat sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Anne Jurttila-Portaala, sosiaalipalvelujohtaja
Maria Vesala ja vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa.
Työntekijä valitaan Marttilan kuntaan, ensimmäisenä toimipisteenä on tehostetun
palveluasumisen yksikkö. Koeaika on neljä kuukautta ja palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan,
joka on tällä hetkellä 2044,06 euroa/kk. Valittu on velvollinen esittämään hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen vakinaisen työn aloittamista, mikäli sitä ei ole
pyydetty sijaisuuden alkaessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.9.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalipalvelujohtaja: Ehdotus valinnasta annetaan lautakunnan kokouksessa.
Sosiaalipalvelujohtaja: Valitaan vakituiseen työsuhteeseen hoitajaksi 1.10.2018 alkaen haastattelun ja kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella tehtävään parhaiten soveltuva Milla-Riina
Valta. Varasijalle valitaan Jaana Rönkkö. Työntekijä valitaan Marttilan kuntaan ja ensimmäisenä
toimipisteenä on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja
on tällä hetkellä 2044,06€/kk. Milla-Riina Vallan koeaikaehtoa ei voida toistaa, koska hän on
ollut samoissa tehtävissä Marttilan kunnassa. Valittu on velvollinen esittämään hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen vakinaisen työn aloittamista, mikäli sitä ei ole
pyydetty sijaisuuden alkaessa.
Sosiaalilautakunta: Sosiaalilautakunta hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p.044-084 5392

Tiedoksi: hakijat, vastaava sairaanhoitaja, palkkasihteeri

Anne Valta poistui käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.9.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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26 §
Vuoden 2019 talousarvio
Kunnanhallitus on pyytänyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset lautakunnilta 28.9.2018
mennessä liitteet no 9 ja 10. Sosiaalilautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2019 ei ole
huomioitu sisäisiä menoja ja tuloja.
Kunta-alalle tulivat uudet työ- ja virkaehtosopimukset 1.2.2017. Kilpailukykysopimuksen mukaan
palkkoja ei koroteta sopimuskaudella, lomarahoja leikataan 30 % ajanjaksolla 1.2.2017 –
30.9.2019 sekä työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksu sekä sairausvakuutusmaksu alenevat.
Tarvikkeiden ja palvelujen hankintoihin lasketaan 0 %:n korotus vuoden 2018 talousarvioon
verrattuna, ellei korotukseen ole erityistä syytä.
Asiakaspalvelujen ostoissa määrärahat on varattu tiedossa olevien tai suurella todennäköisyydellä toteutuvien todellisten kustannusten mukaisesti.
Vuoden 2018 budjettiin nähden vuosikate nousee 0,2 %. Nousu johtuu lisääntyneistä lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisista palvelutarpeista ja lastensuojelun mahdollisista kustannuksista. Sosiaalitoimen toimintatuotot vähentyvät 2,0 % johtuen tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen määrän suunnitellusta vähentämisestä (asiakasmaksutuotot), kehitysvammaisten
avohoidon kuljetuskorvausten poistumisesta sekä kylvetyspalvelun tarpeen vähenemisestä.
Sosiaalitoimiston osalta menoja pyritään edelleen hillitsemään toimintoja muuttamalla keskittyen
ennalta ehkäiseviin palveluihin ja asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin kaikilla osastotasoilla. Sosiaalitoimistossa on kokoaikainen sosiaalityöntekijä, joka toimii sosiaalipalvelujohtajan
sijaisena sosiaalitoimiston hallinnollisissa tehtävissä tarvittaessa. Vuonna 2017 palkattiin kuntaan kokoaikainen ja vakituinen perhetyöntekijä. Vuoden 2018 aikana ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja neuropsykiatrisen valmennuksen ostopalvelut ovat lisääntyneet huomattavasti. Vuoden 2019 talousarvioon on varattu määräraha nykyisen perhetyöntekijän vakanssin
muutoksesta perheohjaajaksi sekä uuden perhetyöntekijän vakanssin perustaminen. Perheohjaajan työnkuvaan kuuluisivat ohjaava työ perheissä, neuropsykiatrinen valmennus ja työttömien kuntouttavan ryhmätoiminnan ohjaaminen. Perhetyöntekijän työnkuvaan kuuluisivat perhetyö, tukihenkilötoiminta ja lapsiperheiden kotipalvelu.
Vammaispalvelun menojen on arvioitu nousevan tulevan talousarviovuoden aikana. Kustannusten nousuun vaikuttaa eniten vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkaiden ja käytön kasvu
sekä henkilökohtaisten avustajien palkkauksista aiheutuneet kustannukset. Palveluja on tarvittu
jo kuluvan vuoden aikana aikaisempaa enemmän ja suurin osa palveluista on asiakkaalle subjektiivisia oikeuksia vammaispalvelulainsäädännön mukaisesti. Kehitysvammahuollon menojen
on arvioitu laskevan huomattavasti johtuen mm. asumispalvelujen asiakkuuksien poistumisesta.
Toimeentulotukimenot ovat hieman vähentyneet viime vuoteen verrattuna. Perustoimeentulotuen maksatus siirtyi Kelaan 1.1.2017 alkaen. Kunta tekee edelleen ennalta ehkäisevään ja täydentävään toimeentulotuen asiakkuuteen liittyvän sosiaalityön.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.9.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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jatkoa 26 §
Työttömyys on jatkanut laskusuuntaa. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on pysähtynyt. Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat tasaantuneet. Työttömyysaste oli vuoden 2018 heinäkuussa 7,9 % ja sen arvioidaan pysyvän samalla tasolla ensi vuoden. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menojen arvioidaan lähtevän laskuun.
Suvirannan palvelukeskuksen tehostetun palveluasumisen yksikössä käyttöaste on ollut 90 %
elokuun 2018 lopun tilanteessa. Vuoden 2017 käyttöaste oli 97,6 %. Tehostetun palveluasumisen yksikössä on ollut pääsääntöisesti käytössä 27 vakituista paikkaa ja 3 lyhytaikaisen hoidon
paikkaa. Viimeistään vuoden 2019 alusta on suunnitteilla käyttää 1-2 vakituista paikkaa niin
sanottuina lyhytaikaisen kuntoutuksen paikkoina. Tavoitteena on nopea kotiutuminen sairaalasta, lyhyt tavoitteellinen kuntoutusjakso palveluasumisessa, jonka jälkeen ikäihmisen kotona pärjäämisen mahdollisuuksia on vahvistettu.
Erikoissairaanhoidon kustannukset laskevat kuluvasta vuodesta kunnan budjetoimiin menoihin
verrattuna noin 2,98 %. Perusterveydenhuollosta ei ole saatu vielä esitystä. Talousarvioesityksessä tehty arvio perustuu vuoden 2018 talousarvioon.
Sosiaalilautakunnan tulot ja menot vuodelle 2019 ovat:
TA 2018
Sosiaalitoimisto
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

TA 2019

Muutos TA
2018

+ 21.140
- 692.730
- 671.590

+ 21.640
- 835.120
- 813.480

2,4%
20,6 %
21,1 %

+ 630.060
- 1.892.580
-1.262.520

+ 618.900
- 1.870.790
- 1.251.890

-1,8% %
-1,2 %
- 0,8%

Kehitysvammatyö
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

+ 69.810
- 500.950
- 431.140

+ 65.970
- 464.080
- 398.110

- 5,5 %
-7.4 %
- 7,7 %

Terveydenhuolto
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

- 4.341.830
- 4.341.830

- 4.258.810
- 4.258.810

- 1,9 %
- 1,9 %

Sosiaalilautakunta
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

+ 721.010
- 7.428.090
- 6.707.080

+ 706.510
- 7.428.800
- 6.722.290

- 2,0 %
- 0,01 %
0,2 %

Suvirannan palvelukeskus
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.9.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkoa 26 §
Lautakunta hyväksyy talousarvion määrärahat vastuualuetasolla meno- ja tulolajeittain.
SOSIAALITOIMISTO
 Sosiaalipäivystys hankitaan v. 2019 ostopalveluna Turun ja Loimaan kaupungilta. Virkaajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen toimintamallia muutetaan niin, että vuoden 2019
alusta lukien vastaa Turussa toimiva sosiaalipäivystysyksikkö sekä puhelimitse tapahtuvasta päivystyksestä että jalkautumista vaativista tehtävistä. 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. Turun yksikön kustannukset ovat n. 6000 euroa vuodessa. Loimaan
yksikkö huolehtii edelleen virka-aikaisesta puhelinpäivystyksestä ja välittää tiedot Marttilan kuntaan. Loimaa laskuttaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Selvittelyssä on
edelleen nostoavun antaminen sosiaalipäivystyksen organisoimana.

Lastensuojelun asiakkaiden määrä on lisääntynyt vuoden 2018 aikana. Talousarviota
laadittaessa lastensuojelun laitoshoito ja perhehoito ovat palvelumuotoina käytössä ja
lastensuojelun tilanne muutoinkin on vaikeasti ennustettavissa. Talousarvioon on tästä
syystä varattuna määrärahaa tilanteisiin varautumista varten.

Avohuollon toimenpiteet ovat lastensuojelun asiakkaille subjektiivinen oikeus ja näin
ollen ostopalveluja tarvitaan palveluiden järjestämisessä. Lasten ja perheiden palveluita
hoidetaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisesti sosiaalitoimistossa omien työntekijöiden toimesta sekä tarvittaessa käyttämällä ostopalveluja.

Lapsiperheillä on uuden sosiaalihuoltolain mukaan oikeus kotipalveluun, jos perheellä
on jokin erityinen syy saada apua.

Vammaispalveluissa tarvitaan henkilökohtaisen avustajan palveluita alustavan
arvion mukaan seitsemälle asiakkaalle. Asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelu ja pienimuotoiset välineet kuuluvat palveluihin, jotka tulee vammaispalvelulain mukaan kustantaa vammaisille henkilöille. Vammaispoliittinen ohjelma on laadittu vuonna 2018 Marttilan kuntaan vuosille 2018-2020.
SUVIRANNAN PALVELUKESKUS / VANHUSTENHUOLTO:

Kotipalvelussa työskentelee viisi hoitajaa ja yksi varahoitaja. Asiakasmäärän arvioidaan
hieman nousevan. Asiakkaita pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään kotona ja terveydenhoidosta kotiutetaan asiakkaat mahdollisimman pian takaisin kotiin. Kotipalvelussa työskennellään 7 päivänä viikossa aamu- ja iltavuoroissa ja aterioiden kuljetus hoidetaan koko kunnan alueella. Turvapuhelinauttamiskäynnit toimivat ympärivuorokauden.
Auttamiskäynnin toteuttaa yöaikaan tehostetun palveluasumisen työntekijä.

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevia palveluita kehitetään vastaamaan paremmin iäkkään väestön palvelutarvetta

Kuntouttavan lyhytaikaishoidon kehittäminen tehostetun palveluasumisen yksikössä

Arvioiden mukaan vanhusten perhehoitoa tarvitaan noin kolmelle henkilölle ja tehostetun
palveluasumisen ostopalveluja noin kolmelle henkilölle.
KEHITYSVAMMAHUOLTO

Työ- ja päivätoimintaa jatketaan omana toimintana.

Muuttuneen kehitysvammalain 42 §:n mukaan laaditaan jokaisen asiakkaan palvelusuunnitelman liitteeksi erillinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma lain mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.9.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkoa 26 §
TERVEYDENHUOLTO

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menojen arvioidaan laskevan 2,98 %.
INVESTOINNIT
Ei investointeja
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää keskustella talousarviosta ja esittää kunnanhallitukselle menot vuodelle 2019 liitteen no 9 ja 10 mukaisesti.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p.044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.9.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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27 §
Ilmoitusasiat

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 19.9.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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28 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 26 §, 27 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 25 §
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 25 §
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 19.9.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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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 19.9.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

