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Kokouspaikka

Marttilan kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Härkätie 773, 21490 Marttila

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

17 §

Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 28.2.2019

18 §

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite omaishoitajille maksettavasta arvostusrahasta

19 §

Marttilan kuntastrategian valmistelun käsittely sosiaalitoimessa

20 §

Ilmoitusasiat

21 §

Muutoksenhaku

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtävänä Marttilan kunnan www-sivuille 10.4.2019.
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Tiistai 9.4.2019 klo 18.00 – 19.25
Marttilan kunnantalo
Jäsen
( ) Anne Jurttila-Portaala, pj.
( ) Timo Häkkinen
( x ) Satu Juntunen
( x ) Kalle Kraappa
( x ) Ari Laaksonen
(x ) Anne Valta, vpj.
( x ) Pasi Björk

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

( ) 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

§ 17 – 21 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

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

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anne Valta
Maria Vesala
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
9.4.2019 kokouksen jälkeen.
Allekirjoitukset

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 10.4.2019
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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17 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 28.2.2019

Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Koko kunnan vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on 124.330 €. Talousarviossa tilikauden
tulos on -339.000 €. 28.2. tilanteessa vuosikate on 139.198,29 €, mikä on 156.019 € pienempi
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Laskelmasta puuttuvat vielä poistot, joiden
määräksi on arvioitu talousarviossa 463.330 €. Tulos on ilman poistoja 139.198,29 €. Toimintatuottojen toteutuma on 13,1 % (2 kk tot. keskiarvo 16,7 %). Tuloista puuttuu mm. vesilaskutuksen vuoden ensimmäinen erä, noin 80.000 €. Toimintakulujen toteutuma on 16,2 %.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on -6.624.870 € ja tulos -6.673.640.
Toimintatuottojen toteutuma on 16,3 % (2 kk tot. keskiarvo 16,7 %). Toimintakulujen toteutuma
on 15,5 %. 28.2. tilanteessa vuosikate on -1.023.213 €, mikä on 53.574 € heikompi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -1.023.213 €.
Lastensuojelun palveluiden kehitys näyttää edelleen huolestuttavalta koko vuoden talousarvioon
nähden. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -14,3 %.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 28.2.2019
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 28.2.2019 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1.-28.2.2019.
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 10.4.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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18 §
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite omaishoitajille maksettavasta
arvostusrahasta

Marttilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 13.12.2018 valtuustoaloitteen omaishoitajille
maksettavasta arvostusrahasta. Marttilan kunnanhallitus on merkinnyt aloitteen tiedoksi
14.1.2019 § 9 ja antanut asian sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi. Aloitteen sisältö on seuraava:

VALTUUSTOALOITE Marttilassa 13.12.2018
Omaishoitaja on kunnalleen lottovoitto
Auranmaalla, myös Marttilassa, väestö vanhenee ja omaishoidon tarve lisääntyy. Nykyisin Suomessa on vallalla suuntaus, että vanhuksia pyritään hoitamaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Sama koskee myös perheessä asuvia vammaisia ikään katsomatta. Monesti omaishoito
on ainut ratkaisu millä omaiselle pystytään järjestämään riittävä huolenpito kotioloissa.
Omaishoito on inhimillinen ja usein sekä hoidettavan että hoitajan ensisijainen toive. Yhteiskunta
kuitenkin tukee erittäin kitsaasti omaishoitajia. Marttilassa alimmassa palkkioluokassa hoitopalkkio on 453 €/kk ja ylemmässä palkkioluokassa palkkio on 754 €/kk, kun omainen tarvitsee
ympärivuorokautisesti runsaasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja/tai valvontaa ja apua useissa
henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, esim. WC-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruokailussa eikä häntä voi jättää yksin. Omaishoitajan palkkiosta maksetaan vero.
Laitoshoidon ja palveluasumisen kustannukset vaihtelevat palvelutarpeen mukaan, mutta keskimääräiset kustannukset maassamme ovat 2500 – 15000 euroa kuukaudessa. Kunnat ovat
saaneet tänä vuonna 90 miljoonaa euroa ylimääräistä kehittämisrahaa perhe- ja peruspalveluministerin kertoman mukaan. Omaishoidossa työskentelevät ja järjestöjen edustajat kyselevät,
missä rahat ovat ja mitä niillä tehdään. Omaishoito tarvitsee rahansa.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa, että Marttilassa otetaan käyttöön omaishoitajien
arvostusraha, jota myönnetään vuosittain 250 € yli kuukauden vuodessa omaishoitosopimuksella omaistaan hoitaneelle ja 500 € vuodessa omaistaan vuoden aikana yli puoli vuotta hoitaneelle. Esitämme tätä kunnanhallitukselle ja sosiaalilautakunnalle valmisteltavaksi ja lisätalousarvion avulla toteutettavaksi jo vuonna 2019.
Marttilan Perussuomalainen valtuustoryhmä
_________________________
Lauri Heikkilä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

____________________________
Kimmo Kylämäki

Otteen 10.4.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkoa 18 §
Marttilan kunnassa on hoidettu omaishoidon tuella vuoden 2018 aikana 28 henkilöä. Omaishoitajien määrä on ollut 26 henkilöä.
Hoidettavien ikäjakauma 2018:
0-17 -vuotiaat 7 henkilöä
18-64 -vuotiaat 8 henkilöä
65-74 -vuotiaat 4 henkilöä
75-79 -vuotiaat 3 henkilöä
80-84 -vuotiaat 2 henkilöä
85vuotiaat 4 henkilöä

Hoitajien ikäjakauma 2018:
alle 65-vuotiaat
14 henkilöä
65-80 -vuotiaat
10 henkilöä
Yli 80-vuotiaat
2 henkilöä

Vuonna 2017 koko maan tasolla omaishoidon tuen asiakkaita vuoden aikana on ollut 9 asiakasta/1000 asukasta kohden. Marttilan kunnan omaishoidon tuen asiakkaiden määrä on 14 asiakasta/1000 asukasta kohden.
Marttilan kunnassa koetaan arvostettavan omaishoitajien tekemää työtä varaamalla vuosittain
riittävästi määrärahasidonnaista sosiaalietuutta omaishoidon tuen maksuun sekä huolehtimalla
lain vaatimista velvoitteista omaishoitajia kohtaan (mm. omaishoitajien vapaapäivät, terveystarkastukset, valmennus, ohjaus ja neuvonta). Viimeisen kymmenen vuoden aikana Marttilassa on
ollut yhden kerran tilanne, jolloin on jouduttu tekemään loppuvuodesta kielteinen päätös omaishoidon tuen määrärahan riittämättömyydestä johtuen.
Valtionosuuksia omais- ja perhehoidon kehittämiseen on valtakunnallisesti lisätty 5 miljoonaa
euroa vuodelle 2018. Marttilan kunnan osuus ko. valtionosuudesta on laskennallisesti noin 1 800
euroa. Kokonaisuudessaan Marttilan kunnan valtionosuudet ovat laskeneet vuodelle 2018
0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.
Omaishoidon tukeen varatut määrärahat (toimintakulut):
2017
178.180 euroa
2018
202.810 euroa
2019
224.370 euroa
Marttilan kunta on maksanut omaishoidon tuen palkkioita vuonna 2018
1. palkkioluokka 765 euroa
2. palkkioluokka 460 euroa
Kaikki omaishoitajat ovat toimineet tehtävässään vuoden 2018 aikana pidempään kuin yhden
kuukauden. Loppuvuodesta myönnettyihin omaishoidon tukiin ei ehdi kertyä yli puoli vuotta hoitotyötä.
Perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdotuksen mukainen arvostusraha vuoden 2018 omaishoidon tuella hoidetuista kuntalaisista vaatisi 11 750 euron lisämäärärahan vuodelle 2019. Takautuvia etuuksia ei voida maksaa seuraavan tilikauden aikana. Päätös arvostusrahan maksamisesta tulisi tehdä saman tilikauden aikana.
Mikäli omaishoidon tuen arvostusrahaa maksetaan, lisää se jatkossa painetta muiden asiakasmaksujen korotukseen tai omaishoidontuen määrärahojen pienentämiseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 10.4.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkoa 18 §
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää, että Perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdotuksen mukaista
omaishoidon tuen arvostusrahaa ei oteta käyttöön sen aiheuttamien ylimääräisten kustannusten
vuoksi. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta keskusteli arvostusrahan maksamisesta ja hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

Tiedoksi: Perussuomalaisten valtuustoryhmä, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 10.4.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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19 §
Marttilan kuntastrategian valmistelun käsittely sosiaalitoimessa
Marttilan kunnan strategiaprosessi käynnistettiin elokuussa 2018 ja taustamateriaalina käytettiin
vanhaa kuntastrategiaa, kuntalais- ja yrittäjäkyselyn vastauksia, kuntaa koskevia tilastoja ja ennusteita sekä talouden tunnuslukuja. Kuntastrategia laaditaan aikajänteelle 2019 – 2025, visiossa tähdätään vuoteen 2030. Tavoitteena on, että kuntastrategia hyväksytään kesäkuussa 2019
kunnanvaltuustossa.
Syksyn aikana strategiaa ovat työstäneet luottamushenkilöt, kunnan työntekijät, kuntalaiset erilaisissa kokoonpanoissa ja muut palveluiden käyttäjät. Kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan
13.12.2018 arvot, vision ja painopisteet.
Strategiatyötä jatkettiin luottamushenkilöiden strategiaseminaarissa 13.2.2019 ja seminaarin
työskentelyn pohjalta johtoryhmä on hahmotellut liitteen mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä painopistealueiden alle.
Marttilan kunnanhallitus on 4.3.2019 merkinnyt strategian valmistelutilanteen tiedoksi, keskustellut strategian luonnoksesta ja lähettänyt sen toimialojen käsiteltäväksi. Strategiatyötä jatketaan
viitemateriaalina olevan luonnoksen pohjalta työyksiköissä ja lautakunnissa siten, että kukin toimiala työstää tavoite- ja toimenpideluonnoksia 18.4.2019 mennessä sopivaksi katsomallaan
tavalla, erityisesti omaa toimialaansa koskevilta osin.
Sosiaalitoimi on käsitellyt strategialuonnosta omissa työyksikkökokouksissaan maalis-huhtikuun
2019 aikana liitteen no 7 mukaisin muutosehdotuksin. Muutosehdotukset ovat liitteessä punaisin
tekstein.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta keskustelee strategian luonnoksesta ja esittää sosiaalilautakunnan näkökulmat kunnanhallitukselle tiedoksi liitteen no 7 mukaisesti.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta keskusteli strategian luonnoksesta ja hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 10.4.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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20 §
Ilmoitusasiat
Irtisanoutumisilmoitus 1.3.2019:
- Palvelukeskuksen hoitajan jättämä irtisanoutumisilmoitus eläkkeelle jäämisen johdosta
1.9.2019 alkaen
Turun Ammattikorkeakoulu 17.12.2018
 Esteettömyyskartoitus – Suvirannan palvelukeskus
Hallintojohtaja 26.3.2019
 Työhyvinvointikyselyn tulokset
Lounais-Suomen aluehallintovirasto 9.4.2019
 Ohjauskirje: Virkavastuu kunnan sosiaalipalveluissa

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 10.4.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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21 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 17 §, 19 §, 20 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 18 §
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 18 §
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 10.4.2019 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 10.4.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

