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29 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 30.9.2018
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Koko kunnan vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on 26.380 €. 31.8. tilanteessa vuosikate on
639.789,17 €. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vuosikate on noin 110.000
pienempi. Marraskuun maksuunpanotilityksen mukainen kunnallisveron oikaisu ja lautakuntien
mahdolliset määrärahojen ylitykset tulevat pienentämään vuosikatetta loppuvuodesta. Talousarviossa tilikauden tulos on -408.570 €. Tulos on 31.8. tilanteessa +354.384,41 €.
31.8.2018 koko kunnan tilanteessa toimintatuottoja on kertynyt arvioitua vähemmän (toteutuma
57 %). Tuotoista puuttuu mm. joitakin kertaluontoisia eriä. Myös toimintakulujen toteutuma on
ennakoitua huomattavasti pienempi (62,5) %. Suurin poikkeama toimintakuluissa on sairaanhoitopiirin menoissa, joissa toteutuma tasaerälaskutukseen verrattuna 31.8. mennessä on -16,8 %.
Sairaanhoitopiiri tarkistaa jäsenkunnilta perittäviä kuntalaskutuksen tasaeriä, mikäli kunnan
poikkeama tasaerälaskutukseen on tammi-elokuulta +/-5 %. Tästä johtuen Marttilan kunnan
jäsenlaskutus on loka-joulukuulta 44.230 €/kuukausi pienempi kuin alkuvuoden laskutus
Sosiaalilautakunnan vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on -6.706.870 € ja tulos -6.755.710.
Toimintatuottojen toteutuma on 70 % (9 kk tot. keskiarvo 75 %). Toimintakulujen toteutuma on
68,4 %. 30.9. tilanteessa vuosikate on -4.576.055 €, mikä on 31.395 € parempi edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -4.615.510 €. Osastotason tasolla sosiaalitoimiston toimintakulujen toteuma on 84,7 % johtuen lastensuojelun avohuollon palveluiden lisääntyneestä tarpeesta. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on
-18,3 %.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 30.9.2018
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 30.9.2018 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta:
Merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalla 1.1. - 30.9.2018.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 31.10.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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30 §
Kotiin annettavien tukipalvelujen maksut 1.1.2019 alkaen
Kotiin annettaviin tukipalvelumaksuihin esitetään jonkin verran muutoksia 1.1.2019 alkaen. Palveluiden tuottamiskustannukset ovat nousseet jonkin verran mm. palkkamenojen sekä muiden
palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten noususta johtuen.
1.1.2019 alkaen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen liikkumista edistävän kuljetuspalvelun omavastuuosuudet määritellään erillisen ohjeen mukaisesti.
Kotiin annettavien tukipalvelujen maksut 1.1.2019 alkaen on esitetty liitteessä no 11.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä tukipalvelumaksut liitteen no 11
mukaisesti 1.1.2019 alkaen.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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31 §
Sosiaalihuollon ja kotipalvelun asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen
Sosiaalihuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992), jossa määritellään maksujen enimmäismäärät.
Kunta voi päättää periä palveluista asetuksessa ilmoitettuja maksimimääriä pienemmät maksut
tai antaa palvelut maksutta. Kunta ei saa periä palveluista laskennallisia tuotantokustannuksia
suurempia maksuja.
Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille.
1.1.2019 voimaan tulevat sosiaalihuollon ja kotipalvelun asiakasmaksut on esitetty liitteessä
no 12. Palveluiden tuottamiskustannukset ovat nousseet jonkin verran mm. palkkamenojen sekä muiden palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten noususta johtuen. Tästä syystä
on nostettu tilapäisen kotihoitoavun maksua. Palveluasumisen aterioiden hintoja on nostettu
vastaamaan paremmin todellisia palvelutuotannosta aiheutuvia kuluja.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen no 12 mukaiset sosiaalihuollon ja kotipalvelun asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: Maria Vesala p. 044 084 5392

Tiedoksi: asiakkaat, toimistosihteeri
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32 §
Palveluasuntojen vuokrat 1.1.2019 alkaen
Suvirannan palvelukeskuksen palveluasuntojen vuokrien tarkistus on sidottu elinkustannusindeksiin. Viimeksi vuokria on nostettu 8/2017 indeksin mukaisesti ja korotukset ovat tulleet voiman 1.1.2018 alkaen.
Aikavälillä 8/2017 (indeksi 1927) – 9/2018 (indeksi 1955) elinkustannusindeksi on noussut
1,45 %. Vuokrien tarkistukseen sovelletaan tätä indeksimuutosta. Kuukausivuokran korotukset
on pyöristetty.
Nykyiset vuokrat ovat seuraavat:

- Vanhusten palveluasunnot
- Rentukan palveluasunnot
- Suvisiipi
- Suvisiipi

2

21,2 m
28,3 m2
29,3 m2
36,5 m2

€/m2
8,30
9,89
9,72
9,72

Kk-vuokra (pyöristetty)
176,00 €
280,00 €
285,00 €
354,50 €

Esitettyjen korotusten jälkeen vuokrat ovat 1.1.2019 alkaen:

- Vanhusten palveluasunnot
- Rentukan palveluasunnot
- Suvisiipi
- Suvisiipi

2

21,2 m
28,3 m2
29,3 m2
36,5 m2

€/m2
8,44
10,04
9,86
9,86

Kk-vuokra (pyöristetty)
179,00 €
284,00 €
289,00 €
360,00 €

Kaikkien palveluasuntojen vuokriin sisältyy vesi, lämpö ja käyttösähkö.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää tarkistaa palveluasuntojen vuokria 1.1.2019
alkaen edellä esitettyjen korotusten mukaisesti.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.
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33 §
Kehitysvammaisilta perittävä ylläpitokorvaus 1.1.2019 alkaen
Kehitysvammalain (519/1977) mukaan erityishuolto kuuluu kehitysvammaisille henkilöille silloin,
kun palvelu järjestetään lain 2 §:ssä rajatulle asiakasryhmälle, henkilöille joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian
tai vamman vuoksi.
Asiakasmaksulain 4 §:n mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77)
tarkoitettu erityishuolto ja siihen liittyvä kuljetus ovat maksuttomia palveluja kehitysvammaiselle.
Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu. Erityishuollon järjestämisvastuu
kuuluu erityishuoltopiirin kuntayhtymille, mutta yksittäiset kunnat voivat järjestää myös erityishuoltoa.
Kehitysvammaisilta voidaan periä asunnon vuokra ja ateriamaksut sekä näiden lisäksi ylläpitomaksu. Ylläpitomaksuun voidaan sisällyttää kohtuulliset, kunnan päättämät maksut eri palveluista siten, että ne eivät ole kunnan todellisia kustannuksia suuremmat.
Liitteessä no 13 on esitetty mitä ylläpitomaksuun sisältyy ja mistä kuluista se muodostuu. Ateriat
laskutetaan sen mukaisesti, miten asiakas on ollut paikalla ja ruokaillut kyseisessä yksikössä.
Saunamaksu määräytyy saunotuskertojen mukaan. Vaatehuollon kustannukset sisältävät pyykinpesussa kuluvan sähkön, veden, pyykinpesuaineen, huuhteluaineen sekä kuivatuksessa ja
jälkikäsittelyssä kuluvan sähkön. Siivous pitää sisällään siivoustarvikkeet ja siivousaineet. Hygieniamaksuun kuuluvat shampoot, pesuvoiteet, suihkusaippua, wc- ja talouspaperit ja pesutarvikkeet. Informaatiokulut ja muut kustannukset pitävät sisällään yhteisissä tiloissa käytössä olevat informaatiovälineet kuten television, puhelimen ja lehdet. Muut kulut kattavat tilojen sisustustarvikkeet, harrastus- ja viriketarvikkeet sekä ensiaputarkoituksiin varatut hoitotarvikkeet.
Mikäli asukas on tilapäisesti poissa asumispalvelusta, häneltä peritään aina asunnon vuokra.
Mikäli asukas on poissa sairauden, tutkimuksen tai kuntoutuksen vuoksi esim. laitoshoidossa,
ylläpitomaksua ei peritä siltä ajalta. Jos asukas on poissa muusta syystä, ylläpitomaksua ei peritä yli viiden päivän keskeytyksiltä kuukauden aikana.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä kehitysvammaisten ateriamaksut ja
ylläpitomaksun 1.1.2019 alkaen liitteen no 13 mukaisesti.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 31.10.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

06/2018

62

Sosiaalilautakunta
30.10.2018
_____________________________________________________________________
34 §
Yhteistyösopimus vuosille 2019 - 2021 Varsinais-Suomen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)
Työllistämistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa
Kansaneläkelaitos, kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemistä ja seurannasta siten kuin
TYP-laissa säädetään.
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja, joilla tuetaan ja parannetaan työ- ja toimintakykyä, ammatillista osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksia. Edelleen tavoitteena Varsinais-Suomessa on
maakunnallisen yhteistyön kehittäminen työllisyyden edistämiseksi ja asiakkaiden aktivoimiseksi, työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen aleneminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentyminen,
työvoiman saatavuuden parantuminen ja lähipalveluiden turvaaminen asiakkaille sekä TYPtoiminnan vakiinnuttaminen ja tulevien uudistusten huomioiminen toiminnassa.
Yhteistyösopimuksessa sovitaan TYP-asetuksen 3 §:n mukaisesti seuraavia asioista:
1)
työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaeläkelaitoksen yhteisistä toimipisteistä
monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi;
2)
monialaisen yhteispalvelun tarjoamisesta muualla kuin yhteisissä toimipisteissä;
3)
työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen monialaiseen yhteispalveluun
osoittamasta henkilöstöstä;
4)
työttömille monialaisen yhteispalvelun yhteisissä toimipisteissä ja muualla kuin yhteisissä
toimipisteissä tarjottavista palveluista.
Marttilan kunta on ollut mukana Varsinais-Suomen TYP:n yhteistyösopimuksessa vuosille 20162018. Yhteistyösopimuksen jatkamista on valmisteltu ja käsitelty TYP:n johtoryhmässä syksyn
2018 aikana ja kaikilta sopijaosapuolilta on pyydetty kommentit uusitusta sopimuksesta. Nyt
sopimus on lähetetty Varsinais-Suomen kunnille, Varsinais-Suomen TE-toimistolle ja Kansaneläkelaitokselle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.
Sopimus on tämän pöytäkirjan liitteenä no 14.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteen no 14 mukaisen yhteistyösopimuksen vuosille 2019 - 2021 Varsinais-Suomen työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) ja esittää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen ja esittää sen kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.
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35 §
Keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin (KomPAssi) järjestäminen kuntien
välisenä yhteistyönä
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 12.10.2016 tekemällään päätöksellä STM/3146/2016 Turun kaupungille KomPAssi – Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushankkeeseen 2 374 253 euroa. Hankkeen valtionavustuksen perusteeksi hyväksytyt kustannukset päätöksessä olivat 2 967 816 euroa. Kuntien omarahoitusosuus hankkeen kustannuksista oli päätöksen mukaan vähintään 20 %. Kaikki Varsinais-Suomen kunnat ovat osallistuneet hankkeen
toteuttamiseen. Hankkeen toiminta käynnistyi vuonna 2016 ja se päättyy 30.11.2018.
Hankkeessa on sen tavoitteiden mukaisesti kehitetty keskitetysti toimiva iäkkäiden henkilöiden
asiakas- ja palveluohjausmalli sekä toimintaprosessia tukevat ICT-työvälineet.
Tavoitteena on ottaa toimintamalli käyttöön maakunnan kaikissa kunnissa syksyn 2018 aikana.
Hankkeen kokeiluvaiheessa keskitettyyn asiakasneuvontaan ja –ohjaukseen osallistuneiden
kuntien ja kuntayhtymien (Turku, Uusikaupunki, Naantali, Lieto, Kaarina, Perusturvakuntayhtymä Akseli [Masku, Mynämäki, Nousiainen], Pöytyä, Raisio [+Rusko], Parainen) alueella asuu
70 % maakunnan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä, joten jo kokeiluvaiheessa on toiminnan kattavuus ollut merkittävä.
Kokeiluvaiheessa todettiin, että uuden toimintatavan turvin ja uusia työvälineitä käyttäen sai
89 % iäkkäistä yhteydenottajista (n = 1581) tarvitsemansa avun ensimmäisellä yhteydenotolla.
11 % yhteydenotoista johti tarkempaan, kunnassa toteutettavaan palvelutarpeen arvioon. Puhelimitse tapahtuneissa kontakteissa on vastausaika ollut keskimäärin 9 sekuntia. Neuvontapuheluiden lukumäärä on tällä hetkellä noin 2000 puhelua kuukaudessa.
Hankkeen turvin on kehitetty ikääntyneille asiakkaille ja heidän läheisilleen monikanavaiset yhteydenottovälineet ja toimintamalli, jossa ikäihminen saa apua tai asiansa vireille yhden yhteydenoton perusteella. Ikäihminen saa yhteyden ammattilaiseen puhelimitse, chat-yhteydellä tai
sähköpostilla (kaksikielinen, kuntien yhteinen virtual contact center sekä sähköinen palvelutarjooma-alusta). Ikäihmisellä on mahdollisuus myös kasvokkain toteutettavaan neuvontaan ja
ohjaukseen.
Käyttöön otetut sähköiset työvälineet (moniammatillinen, monikanavainen konsultointi, sähköinen palvelutarjoama-alusta) edistävät asiakasohjauksen ammattilaisten yhdenmukaista toimintaa. Asiakasohjaajien käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä (Atsor), joka mahdollistaa asiakasohjaustiedon siirtämisen ammattilaiselta toiselle eri kuntien välillä. Toiminnanohjausjärjestelmä tuottaa seurantatietoa mm. asiakasvirroista, asiakkaan asioiden käsittelyajoista ja prosessin etenemisestä.
Toimintamallin ja sähköisten välineiden käyttöönoton myötä parannetaan ikäväestön ja heidän
läheistensä edellytyksiä saada yhteys neuvonnan ja ohjauksen ammattilaiseen. Maakunnan
laajuinen toimintamalli tehostaa asiakasohjauksen resurssin käyttöä, kun korkeintaan toimintaan
nykyisin suunnatulla henkilöstöresurssilla saadaan kaikissa kunnissa käyttöön koko virka-ajan
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jatkoa 35 §
toimiva ohjauspalvelu. Toimintamallin turvin esim. heinäkuun 2018 aikana kolmen kunnan palveluohjaus hoiti käytännössä yhdeksän kunnan / kuntayhtymän asiakas- ja palveluohjaukseen
tulleet yhteydenotot.
Hankkeessa kehitetty ja käyttöönotettu asiakas- ja palveluohjausmalli ja sähköiset työvälineet
mahdollistavat sekä jatkokehityksen yli toimialarajojen että kytkeytymisen kansallisiin järjestelmiin. Konkreettisia kehityskohteita ovat muun muassa maakunnallisen ja kunnallisen (esimerkiksi hyte- palvelut) sekä yksityisen ja kolmannen sektori palvelutarjoaman laajentaminen hankkeessa toteutetulle sähköiselle alustalle. Mallia voidaan laajentaa ikäihmisten palvelujen lisäksi
myös muihin asiakasryhmiin (esim. lasten, nuorten ja perheiden palvelut, aikuissosiaalityö ja
sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, kehitysvammapalvelut). Jatkokehittämisessä on myös tarkoitus integroida esim. Lupa auttaa –hankkeessa kehitetty ”Pyydä apua” –nappi osaksi neuvonnan
ja ohjauksen sähköisiä välineitä. Kansallisista järjestelmistä käyttöönotettavissa ovat jatkossa
esimerkiksi ODA–, Kanta- ja Suomi.fi- palvelut.
Hankeaikaista toimintaa on hallinnoinut Turun kaupunki ja työskentely on perustunut Turun
kaupungin ja muiden kuntien / kuntayhtymien väliseen hallinnointisopimukseen sekä Turun
kaupungin puitesopimuksen mukaisiin toimittajiin. STM lopettaa hankesuunnitelman mukaisesti
hankkeen rahoituksen 30.11.2018 ja kuntien välinen hallinnointisopimus päättyy samaan ajankohtaan. Hankesuunnitelman mukaisesti levitetään toimintamalli maakunnalliseksi syksyn 2018
aikana.
Jotta toiminnan tuleva ylläpito ja jatkokehitys ovat mahdollisia, tulee sopia yhteisen asiakas- ja
palveluohjauksen hallinnoinnista ja kustannusten jakautumisesta 1.12.2018 alkaen.
Varsinais-Suomen sote-johtajakokous käsitteli asiaa kokouksessaan 6.9.2018 ja totesi omana
kantanaan, että:
- Hankkeen aikaista hallinnointisopimusta hallinnoijan ja kuntien välillä tulisi jatkaa saman
sisältöisenä ajalle 1.12.2018 – 31.12.2020.
- Työn seurantaan ja sen jatkokehittämisen tueksi tulee nimetä ohjausryhmä. Kaikkien osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien vaikuttamismahdollisuudet on turvattava hyödyntämällä
ohjausryhmätyöskentelyä sekä kytkemällä työ tiiviisti sote- ja maakuntauudistuksen työryhmien työskentelyyn.
- Kehittämistyössä tulee huomioida mahdollisuudet laajentaa asiakas- ja palveluohjausmallia ja – järjestelmää myös muiden väestöryhmien kuin ikääntyneiden ohjaukseen.
- Jatkokehittämisessä tulee huomioida maakunnan sote-arkkitehtuurin tulevat linjaukset sekä varmistaa riittävän tiivis yhteistyö muiden toimijoiden (esim. Turun kaupungin palveluohjausmallin kehittäminen) kanssa
- Hallinnoijan tulisi olla jatkossakin Turun kaupunki.
- Asiakastietojen osalta asiakasrekisterin pitäjäksi esitetään maakunnallisena toimijana
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriä.
- Tulevan toiminnan ylläpito- ja hallinnointikustannukset koostuisivat keskitetyn asiakasneuvonnan ja – ohjauksen järjestelmien (Virtual contact center, asiakasohjaajien toiminnanohjausjärjestelmä Atsor ja monikanavainen ammattilaisten yhteydenpitojärjestelmä, asiakasneuvonta.fi) ylläpitokustannuksista sekä toimintaa ylläpitävästä ja kehittävästä henkilöstöstä (keskitetyn asiakasneuvonnan ja ohjauksen kehityspäällikkö, suunnittelija, IT koordinaattori, pääkäyttäjä/sivuston ylläpitäjä). Kehittävän henkilöstön tehtävänä olisi huolehtia
toimintamallin ylläpidosta, johtaa ja organisoida jatkokehitystä kuntien, sote-ja
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jatkoa 35 §
maakuntauudistuksen muutosorganisaation, ICT toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhdenmukaisesti valtakunnalliset linjaukset huomioiden. Henkilöstö
toimisi tiiviissä yhteistyössä kuntien ammattilaisten, asiantuntijoiden ja vanhustyön esimiesten ja päälliköiden sekä muutosorganisaation henkilöstön kanssa hyödyntäen paikallista osaamista ja tietoa sekä tukien kuntia toiminnan muutoksessa koulutuksin ja toimintaprosessin muutostuin. Asiakasneuvonnan henkilökunta toimisi kunnissa kuten tälläkin hetkellä.
Sote-johtajakokouksen 6.9.2018 jälkeen on valmistelussa todettu, että rekisterinpitoa ei tässä
vaiheessa ole välttämätöntä siirtää maakunnalliselle toimijalle, vaan rekisterinpitäjänä voi jatkaa
yhteistyötä hallinnoivana tahona Turun kaupunki. Oheisessa sopimusluonnoksessa onkin todettu, että rekisterinpitäjänä on Turun kaupunki.
Turun kaupunki esittää maakunnan kunnille ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymälle, että maakunnallisen asiakas- ja palveluohjauksen turvaamiseksi tehdään alueen kuntien
ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin välinen sopimus toiminnan ylläpidosta ja jatkokehittämisestä ajalle 1.12.2018 -31.12.2020.

Liite no 15: Sopimus keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien
välisenä yhteistyönä
Liite no 16: Kuntien/kuntayhtymien rahoitusosuuksien jakautuminen
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen no 15 mukaisen sopimuksen
maakunnallisen keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksentoimintamallin järjestämisestä kuntien
välisenä yhteistyönä ajalle 1.12.2018 – 31.12.2020 sillä ehdolla, että kaikki Varsinais-Suomen
kunnat tekevät sopimuksen. Ehtona sopimuksen hyväksymiselle on myös, että kunta voi sitoutua olemaan mukana asiakasneuvonnan ylläpidossa muulla tavoin kuin omana henkilöstöpanoksena varsinaiseen puhelinpalveluun.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen no 15 mukaisen sopimuksen maakunnallisen
keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksentoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä
yhteistyönä ajalle 1.12.2018 – 31.12.2020. Ehtona sopimuksen hyväksymiselle on, että kunta
voi sitoutua olemaan mukana asiakasneuvonnan ylläpidossa muulla tavoin kuin omana
henkilöstöpanoksena varsinaiseen puhelinpalveluun.

Satu Juntunen poistui kokouksesta käsittelyn aikana klo 19.07.
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36 §
Kenkien liukuesteiden hankinta yli 70-vuotiaille marttilalaisille
Vanhus- ja vammaisneuvoston 21.5.2018 pidetyssä kokouksessa on esitetty tärkeinä koettuja
asioita. Yhtenä tärkeänä asiana on pidetty liukuesteiden hankkimista ikäihmisten kenkiin ja kunnan osallistumista liukuesteiden hankintakustannuksiin.
Yli 70-vuotiaita on Marttilan kunnassa n. 300 henkilöä. Liukuesteiden arvonlisäverottomaksi
hankintahinnaksi on arvioitu n. 2000 euroa. Summa voidaan kattaa sosiaalilautakunnan vuoden
2018 talousarviomäärärahoista.
Vapaa-aikasihteeri hoitaa liukuesteiden tilauksen. Kotipalvelu jakaa liukuesteet niitä tarvitseville
kotipalvelun piirissä oleville asiakkaille. Muut yli 70-vuotiaat marttilalaiset voivat noutaa liukuesteet kirjastosta tai sosiaalitoimistosta erikseen ilmoitettuna ajankohtana.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hankkia kenkiin laitettavat liukuesteet ja tarjota ne maksutta 70-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille kuntalaisille.
Sosiaalilautakunta: Sosiaalilautakunta päättää hankkia kenkiin laitettavat liukuesteet ja tarjota
ne maksutta 70 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille kuntalaisille.
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37 §
Ilmoitusasiat
Kuntainfo 11/2018, 17.9.2018
 Ohjeita sosiaalipäivystysten järjestämisestä
Aluehallintoviraston kirje 19.9.2018 no LSAVI/5725/2018
 Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2019
Pöytyän kunnan perusturvalautakunnan pöytäkirjanote 26.9.2018 § 94
 Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset sote-kuljetuspalvelut 2019
Loimaan kaupunki, hyvinvointivaliokunta 1.10.2018
 Muutokset sosiaalipäivystyksessä ja sopimus kuntien välisestä yhteistyöstä
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä 25.10.2018
 Hallituksen kokouspöytäkirja

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 31.10.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

06/2018

68

Sosiaalilautakunta
30.10.2018
_____________________________________________________________________

38 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 29 §, 34 §, 37 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 30 §, 31 §, 32 §, 33 §, 34 §, 35 §, 36 §
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 30 §, 31 §, 32 §, 33 §, 34 §, 35 §, 36 §
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.
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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.
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