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Tiistai 14.5.2019 klo 18.05 – 18.51
Marttilan kunnantalo
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
( x ) Kimmo Kylämäki
( ) Annika Ketola
( ) Markko Heikkilä
( ) Ilkka Salonen
( ) Elina Kylämäki
( ) Matti Karakorpi

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 22 – 27 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Kraappa ja Kimmo Kylämäki.
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
14.5.2019 kokouksen jälkeen.
Allekirjoitukset

Kalle Kraappa

Kimmo Kylämäki

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 15.5.2019
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22 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2019
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Koko kunnan vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on 124.330 €. Talousarviossa tilikauden
tulos on -339.000 €. 31.3. tilanteessa vuosikate on 187.189,30 €, mikä on 96.554,45 € pienempi
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on 79.490,89 €, mikä on 96.921,22 €
pienempi kuin edellisvuonna Toimintatuottojen toteutuma on 18,9 % (3 kk tot. keskiarvo 25 %).
Tuloista puuttuu mm. vesilaskutuksen vuoden ensimmäinen erä, noin 80.000 €. Toimintakulujen
toteutuma on 23,7 %.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on -6.624.870 € ja tulos -6.673.640.
Toimintatuottojen toteutuma on 23,4 %. Toimintakulujen toteutuma on 22,6 %. 31.3. tilanteessa
vuosikate on -1.489.424,41 €, mikä on 29.604 € parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Tulos on -1.505.949 €.
Lastensuojelun palveluiden kehitys näyttää edelleen huolestuttavalta koko vuoden talousarvioon
nähden. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -17,7 %. Terveydenhuollon toteuma on selkeästi alhaisempi arvioituun nähden. Terveydenhuollon toimintakulujen
toteutuma on 20,7 %. 31.3. tilanteessa vuosikate on -869.287 €, mikä on 61.950 € parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2019
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2019 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta toteaa tiedoksi saaduksi.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
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23 §
Sosiaalilautakunnan lausunto sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä vuonna 2020
Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiirin talousarviota valmisteltaessa
jäsenkunnille ja Turun yliopistolle on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. Lausunnolla oleva sairaanhoitopiirin esitys pohjaa VSSHP:n strategialle
vuosille 2019 - 2020, jonka strategiset painopisteet liittyvät seuraaviin:
•
•
•
•
•

potilaan osallisuus
palvelu- ja hoitoketjujen kehittäminen kohti parempaa saatavuutta, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta
yhteistyöverkostot ja huippuosaaminen
henkilöstön työssä jaksaminen
kestävän kehityksen edistäminen

Liite no 8 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö 1.4.2019
Marttilan kunta on pitänyt sairaanhoitopiirin palvelutasoa hyvänä. Viime vuosien aikana erikoissairaanhoidosta on siirtynyt palvelua perusterveydenhuollon tuotettavaksi, mutta erikoissairaanhoidon kustannukset ovat tästä huolimatta kasvaneet. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö tulisi saada saumattomaksi esimerkiksi digitaalisilla palveluilla ja erikoislääkärien jalkautumisella tarpeen mukaan kuntiin.
Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäalustan kehittäminen on merkittävä asia ja tuossa
kehittämisessä tulee huomioida eri toimijoiden erilaiset tarpeet (sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito). Alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnalla on tavoitteena toteuttaa yhtenäinen järjestelmäratkaisukokonaisuus, jolla korvataan nykyiset käytössä
olevat järjestelmät. Sähköisen asioinnin palvelujen kehittäminen kytketään osaksi toimintaprosessien kehittämistä, ratkaisuja ei kehitetä toiminnasta irrallisina osina.
Tulevaisuudessa toimiva yhteinen sähköinen työympäristö ei kuitenkaan takaa palveluketjujen
saumattomuutta, laadukkuutta ja kustannustehokkuutta, vaan antaa tähän pääsemisen merkittävän työkalun. Yhteisistä digitavoitteista ja toimenpiteistä tulee sopia Varsinais-Suomen sosiaalija terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa. Sairaanhoitopiirin digistrategiassa tulee selkeästi näkyä asiakas palvelunkäyttäjänä. Digitalisaation tärkein tuottavuushyöty näkyy asiakaspalvelujen sujuvuudessa ja asiakkaille tarjotuista digitaalisista palveluista. Sähköisessä asioinnissa
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia, paikallisesti tai kansallisesti yhteistyössä kehitettyjä ratkaisuja tai tuotteita.
Sairaanhoitopiirin kustannuskehitys on edelleen ollut huolestuttavan korkea huomioiden esimerkiksi Kiky-sopimuksen työvoimakustannusten määräaikaiset alennukset. Talousohjelmassa jäsenkuntien maksuosuuksien kasvulle on asetettu 2 – 2,5 % tavoite. Marttilan kunta katsoo, että
jäsenkuntien maksuosuuksille tulee tavoitella enintään 2 %:n kasvua. Palvelujen yksikkökustannusten tulee laskea ja palvelujen käyttöä on samalla hillittävä yhteistoiminnassa kuntien kanssa.
Sairaanhoitopiirin tulee lisätä avoimuutta kuntien suuntaan palvelujen käytön osalta. Tämän lisäksi sairaanhoitopiirin ja kuntien tulee löytää yhteinen käsitys tulevien kustannusten arvioinnin
tavasta. Uusien toimien ja virkojen perustaminen tarvitsee kriittistä tarkastelua esim. voidaanko
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jatkoa 23 §
joitakin toimintoja tehdä kunnissa, niin että resurssi olisikin yhteistä ja työpanosta jaettaisiin perustason ja erikoistason kesken.
Sairaanhoitopiirin talousarvion laadintaprosessia tulee kehittää ottamalla käyttöön neuvottelu- ja
sopimusmenettely. Menettelyn tuloksena laaditaan vuosittain palvelusopimus, jossa huomioidaan mm. seuraavat asiat:
1. sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma
2. väestökehitys
3. palveluiden tarve
4. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon keskeisimmät kehittämishankkeet
5. taloudelliset reunaehdot
6. arvioitu palvelujen käytön volyymin muutos (asukasmäärän ja ikärakenteen muutokset)
7. kustannustason muutokset (palkat, lääkkeet, hoitotarvikkeet, diagnostiset palvelut)
8. poistojen ja muiden vuotuisten pääomakustannusten kehitys
9. tuottavuuskehitys ja tuottavuutta lisäävät toimenpiteet
10. tavoitteet ja toimenpiteet vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Palvelusopimuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota sairaanhoitopiirin talousarvion tavoitetasoon ja palvelusopimuksen toteutumisen seurantaan.
Koska sairaanhoitopiirin investoinnit ovat yleensä kustannuksiltaan merkittäviä ja niillä on usein
vaikutusta myös perustason sosiaali- ja terveydenhuoltoon, on sairaanhoitopiirin investoinnit
tarpeen sisällyttää neuvottelu- ja sopimusmenettelyn piiriin ja osaksi palvelusopimusta.
Neuvottelu- ja sopimusmenettelyssä sekä palvelusopimuksen laadinnassa on oltava edustettuina kuntien johtavia viranhaltioita ja sairaanhoitopiirin edustus.
Viitemateriaali:

VSSHP toiminnalliset tavoitteet 2019
VSSHP digistrategialuonnos

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta esittää oheisen lausunnon kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
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24 §
Sopimus yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän
hankinnassa
Varsinais-Suomen kuntien ja kuntayhtymien johtavien viranhaltijoiden kokous päätti 1.2.2019,
että johtavat viranhaltijat ilmaisevat myönteisen tahtotilansa osallistua UNA Oy:n kautta organisoitavaan maakunnallisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutukseen ja että VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri pyytää alueen kunnilta ja sote-kuntayhtymiltä virallisen valtuutuksen
toteuttaa hankintaprosessi niiden puolesta. Hanke on sittemmin saanut nimen Kaari-hanke.
Kaari-hankkeessa on valmisteltu yhtenäisen ja alueellisesti kattavan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailuttamista. Kyseessä on kaikkien kilpailutukseen
osallistuvien hankintayksiköiden yhteinen hanke, jonka lisäksi jokaisella alueella on oma alueellinen projekti. Alueellisen projektin myötä kunkin alueen hankintayksiköt voivat vaikuttaa hankinnan sisältöön ja ehtoihin.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja UNA Oy:n lakimiehet ovat valmistelleet yhteisen sopimusluonnoksen käytettäväksi koko UNA-yhteisössä omistajasairaanhoitopiirien ja niiden jäsenkuntien välisen sitoumuksen osoittamiseksi. Sopijapuolet sopivat tällä sopimuksella Kaarihankkeen toteuttamisesta yhdessä ja muodostavat tätä tarkoitusta varten hankintarenkaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 21 §:n mukaisesti.
Yhteishankinnan hankintamenettelynä tulee olemaan neuvottelumenettely, jossa yhteistyösopimusten kautta hankkeeseen kiinnostuksensa ilmaisseet toimijat määrittävät hankkeen alustavan
laajuuden. Vaatimusmäärittelyjen tultua hyväksytyiksi voidaan hankintailmoitus julkaista ja edetä
neuvotteluihin ehdokkaiden kanssa. Sairaanhoitopiiri tulee neuvottelujen jälkeen tekemään alueensa kunnille ja kuntayhtymille esityksen kustannuksista ja niiden jakautumisesta ennen lopullisen tarjouspyynnön toimittamista. Kunnilla ja kuntayhtymillä on oikeus irtisanoa yhteistyösopimus ennen lopullisen tarjouspyynnön toimittamista. Mikäli kunta tai kuntayhtymä ei irtisano sopimusta edellä kuvatussa määräajassa, kilpailutuksen lopputulos sitoo kuntaa/kuntayhtymää.
Viitemateriaali:

UNA Kaari-hankkeen kuvaus
V-S APTJ Kaari-projekti
Yhteistyösopimus Kaari

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta perehtyy sopimukseen yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja
potilastietojärjestelmän hankinnassa ja esittää kunnanhallitukselle sopimuksen hyväksymistä.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
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25 §
Ankkuritoiminnan resurssimuutos
Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa viranomaiset työskentelevät yhdessä
poliisiasemalla. Marttilan kunnanhallitus on päättänyt 13.6.2017/155 § liittyä Loimaan seudun
Ankkurin toimintaan tekemällä yhteistoimintasopimuksen Loimaan kaupungin kanssa. Sopimuksen myötä toimitaan yhteistyössä Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Muut sopimuksessa
mukana olevat kunnat: Aura, Koski Tl, Oripää ja Pöytyä.
Sopimusta tarkennettiin 1.1.2019 alkaen niin, että Ankkuritoiminnan sosiaalityöntekijällä on kunnan valtuutus toimia lastensuojelulaissa tarkoitettuna sosiaalityöntekijänä. Muutos johtui pienten
kuntien tarpeesta ja siitä, että virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys siirtyi Turun sosiaalipäivystyksen hoidettavaksi. Sosiaalityöntekijän panosta käytettäessä muussa kuin Ankkuritoimintaan liittyvissä tehtävissä, laskutetaan kunnilta toiminta erikseen lisätehtävinä.
Ankkuritoiminta käynnistyi Loimaan poliisiasemalla syksyllä 2017. Kaupunki on osoittanut henkilöstöresurssina toimintaan 1,5 hlöä (1 sosiaalityöntekijä ja 0,5 psykiatrinen sairaanhoitaja). Toiminta on otettu hyvin vastaan seutukunnan kunnissa ja yhteistyökumppanin poliisin taholla. Toiminta on koettu myös vaikuttavaksi keinoksi varhaisessa puuttumisessa.
Toimintaa voitaisiin edelleen tehostaa lisäämällä psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos kokoaikaiseksi. Resurssilisäyksellä on seutukunnan sosiaalijohdon hyväksyntä. Kustannusten lisäys
on n. 20 000 €/vuosi, josta Marttilan osuus on 5,9 % (väestömäärä 31.12.2018). Marttilan kunnan osalta muutos jo budjetoituun on 1.180 euroa vuodelle 2019, liite no 9. Sosiaalipalveluiden
kustannukset ovat 31.3.2019 tilanteessa arvioitua suuremmat, mutta Ankkuritoiminnan resurssilisäys pystytään kattamaan sosiaalitoimen budjetista.
Kokoaikaisen työparin myötä parannetaan myös mahdollisuutta sosiaalityöntekijän työpanoksen
myymiseen seutukunnan kunnille erikseen laskutettavissa lisätöissä. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on haasteellista ja pienissä kunnissa esiintyy tilanteita, joissa kunnalla ei ole käytettävissä kelpoisuusehdot täyttävän sosiaalityöntekijän työpanosta, jota lastensuojelulaki kuitenkin
edellyttää. Mainittakoon, että Loimaan Ankkuritoiminnassa ei ole nuorisotyöntekijää.
Voimassaoleva kuntien välinen sopimus mahdollistaa muutoksen, eikä edellytä sopimuksen tarkistamista. Asia on kuitenkin tarkoituksenmukaista käsitellä kussakin kunnassa.
Viitemateriaali:

Ankkuritoiminnot

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta hyväksyy Ankkuritoiminnan resurssimuutokseen toteutettavaksi 1.8.2019
alkaen, mikäli muut kunnat hyväksyvät resurssimuutoksen.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
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26 §
Ilmoitusasiat

Merikratos 13.5.2019
 Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2018 Marttila kunnanhallitukselle
VSSHP kokoustiedotteet 23.4.2019
 Sairaanhoitopiiri osallistuu laboratorioiden yhdistymishankkeeseen
 Sairaanhoitopiiri vahvistaa tietopalvelujaan
 Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä siirtyy strategiajohtajaksi
Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi ilmoitusasiat.
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27 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 22 §, 23 §, 24 §, 26 §
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.
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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 15.5.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

