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Tiistai 11.6.2019 klo 18.00

Kokouspaikka

Marttilan kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Härkätie 773, 21490 Marttila

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

28 §

Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 30.4.2019

29 §

Lausunto Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksestä vuosille 2019 – 2020

30 §

Eron myöntäminen Paula Tolvaselle hoitajan työsuhteesta (vakanssi 0613)
ja täyttöluvan anominen kunnanhallitukselta

31 §

Hoitajan työsuhde

32 §

SALASSA PIDETTÄVÄ

33 §

Ilmoitusasiat

34 §

Muutoksenhaku

32 § lisälistalla

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtävänä Marttilan kunnan www-sivuille 12.6.2019.

Sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja

ANNE JURTTILA-PORTAALA
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Tiistai 11.6.2019 klo 18.00 – 19.19
Marttilan kunnantalo
Jäsen
( x ) Anne Jurttila-Portaala, pj.
( ) Timo Häkkinen
( ) 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

( ) 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

§ 28 – 34 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Karakorpi ja Anne Valta.
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
11.6.2019 kokouksen jälkeen.
Allekirjoitukset

Matti Karakorpi

Anne Valta

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 12.6.2019
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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Sosiaalilautakunta
11.6.2019
_____________________________________________________________________

28 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 30.4.2019
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Koko kunnan vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on 124.330 €. Talousarviossa tilikauden
tulos on -339.000 €. 30.4. tilanteessa vuosikate on 298 143,59 €, mikä on 139.741,97 € pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on 154 477,88€, mikä on 140.330,26
€ pienempi kuin edellisvuonna Toimintatuottojen toteutuma on 29,3 % (4 kk tot. keskiarvo 33,3
%). Tuotoista puuttuu vielä mm. aluearkkitehtitoiminnan maksutuotot muilta kunnilta ja kertaluonteisia eriä, jotka tulevat maksuun myöhemmin.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on -6.624.870 € ja tulos -6.673.640.
30.4. tilanteessa vuosikate on -2.004.258,16 €, mikä on 8.442 € pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -2.026.290,72€. Toimintatuottojen toteutuma on 30,5 %.
Toimintakulujen toteutuma on 30,3 %.
Lastensuojelun palveluiden kehitys näyttää edelleen huolestuttavalta koko vuoden talousarvioon
nähden. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -15,5 %. Terveydenhuollon toteuma on selkeästi alhaisempi arvioituun nähden. Terveydenhuollon toimintakulujen
toteutuma on 27,7 %. 30.4 tilanteessa vuosikate on -1.160.784 €, mikä on 50.365 € parempi
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 30.4.2019

Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 30.4.2019 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1. – 30.4.2019.
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 12.6.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

05/2019

50

Sosiaalilautakunta
11.6.2019
_____________________________________________________________________
29 §
Lausunto Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksestä vuosille 2019 - 2020
Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelmasta
on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.
Vuoden 2018 alusta lukien on järjestämissuunnitelmaan liittyvä kehittämistyö työryhmineen sulautettu osaksi Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta valmistelleen muutosorganisaation työskentelyä. Varsinais-Suomen sote-johtajakokous linjasi syksyllä 2018, että järjestämissuunnitelma päivitetään myös vuosille 2019–2020. Päivitys valmistellaan muutosorganisaatiossa
osana sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista suunnittelua. Nyt lausunnoille toimitettava päivitys pohjautuukin pääosin niille kehittämistarpeille, joita nousi esiin sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä.
Järjestämissuunnitelmaan sisältyvässä kehittämistyössä keskitytään nimenomaisesti sellaisiin
toimenpiteisiin, jotka edellyttävät sektori- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Järjestämissuunnitelman toimeenpanoa on tarkoitus toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin keväällä 2019 käynnistetyn tuottavuusohjelman toteuttamisen kanssa.
Varsinais-Suomen kuntajohtajien kokouksessa 5.4.2019 päätettiin, että järjestämissuunnitelman
päivitys viimeistellään niin, että se voidaan toimittaa lausunnolle kuntiin kevään 2019 aikana.
Lausuntokierroksen jälkeen toimitetaan järjestämissuunnitelma päätöksentekoon kuntiin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin alkusyksyllä 2019. Käytännön valmistelua koordinoi VarsinaisSuomen sote-johtajakokous. Turun kaupungin hyvinvointitoimiala on 9.5. pyytänyt kunnilta ja
kuntayhtymiltä lausuntoa 20.6.2019 mennessä järjestämissuunnitelman periaatelinjauksista ja
esitetyistä kehittämistoimenpiteistä sekä mahdollisista täydennystarpeista.
Marttilan kunnan lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä no 10.
Viitemateriaali:

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Päivitys vuosille 2019 – 2020 Tiivistelmä
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Päivitys vuosille 2019 – 2020

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 12.6.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkoa 29 §
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta käsittelee lausuntoluonnoksen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksestä vuosille 2019 – 2020 ja esittää sitä hyväksyttäväksi
kunnanhallitukselle.

Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 12.6.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

05/2019

52

Sosiaalilautakunta
11.6.2019
_____________________________________________________________________
30 §
Eron myöntäminen Paula Tolvaselle hoitajan työsuhteesta (vakanssi 0613) ja täyttöluvan
anominen kunnanhallitukselta
Paula Tolvasen työsuhde (vakanssi 0613) Suvirannan palvelukeskuksen tehostetun palveluasumisen yksikössä päättyy 31.8.2019 eläkkeelle jäämisen johdosta.
Sosiaalilautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa hoitajan vakanssille (0613) 1.9.2019
alkaen. Tehostetun palveluasumisen esimiehen kanssa on suunniteltu, että työsuhde laitetaan
ensisijaisesti sisäiseen ja tarvittaessa julkiseen hakuun. Talousarvioon on varattu tarvittava määräraha.

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta myöntää Paula Tolvaselle eron hoitajalle työsuhteesta eläkkeelle jäämisen
johdosta 31.8.2019 ja anotaan kunnanhallitukselta täyttölupaa hoitajan työsuhteen (vakanssi
0613) täyttämiseen 1.9.2019 alkaen.

Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 12.6.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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31 §
Hoitajan työsuhde
Suvirannan palvelukeskuksen tehostetun palveluasumisen ja kehitysvammaisten yksikössä on
molemmissa yksi 50 % avoin työsuhde. Avoimet työsuhteet ovat olleet täytettyinä tilapäisillä ja
määräaikaisilla sijaisuuksilla tarpeen mukaan. Kehitysvammaisten yksikön vakanssi on perustettu päivätoiminnasta johtuneeseen työntekijä tarpeeseen ja tehostetun palveluasumisen vakanssi
(0621) on perustettu vanhustyössä 2016 tehtyjen muutosten johdosta. Kuluneen vuoden aikana
on ilmennyt molempien vakanssien pysyvä tarve.
Vakanssit on mahdollista yhdistää yhdeksi hoitajan työsuhteeksi. Tarkoituksenmukaisinta on
yhdistää vakanssit kehitysvammaisten yksikön alaisuuteen uudelle vakanssinumerolle 0804 niin
että työaika jakaantuu 50 % kehitysvammatyöhön ja 50 % tehostettuun palveluasumiseen. Näin
ollen vakanssi 0621 voidaan lakkauttaa. Sosiaalilautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa
hoitajan vakanssille (0804) 16.9.2019 alkaen.
Marttilan kunnassa on työskennellyt pitkäaikaisena sijaisena Suvirannan palvelukeskuksen eri
yksiköissä lähihoitaja Jaana Rönkkö. Tässä tilanteessa on perusteltua, että Jaana Rönkön työsuhde vakinaistetaan 16.9.2019 alkaen. Rönkkö on tehtävään pätevä ja hän on suoriutunut tehtävistään erittäin hyvin. Rönkkö on antanut suostumuksensa tehtävään. Hän on toimittanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja koeaika on täyttynyt määräaikaisessa työsuhteessa.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää yhdistää kaksi 50 % työaikaa yhdeksi työsuhteeksi, jonka vakanssinumero on 0804 ja lakkauttaa vakanssin 0621. Sosiaalilautakunta anoo täyttölupaa vakanssille
0804 16.9.2019 alkaen. Mahdollisen täyttöluvan saatuaan sosiaalilautakunta myöntää vakituisen
työsuhteen lähihoitaja Jaana Rönkölle alkaen 16.9.2019. Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelutunnuksen 03HOI040 mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 2.089,75 €/ kuukausi.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 12.6.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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32 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SALASSA PIDETTÄVÄ

Otteen 12.6.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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33 §
Ilmoitusasiat
VSSHP kokoustiedotteet 21.5.2019
 Vaasan sairaanhoitopiirin entinen johtaja Göran Honga Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan sijaiseksi
 Turunmaan sairaalan liitos Tyksiin menossa valtuuston päätettäväksi
 Tyks jatkaa tuottavuuden parantamista
Turun kaupunki 22.5.2019
 Sosiaalityön avo- ja sijaishuollon tukipalvelut puitesopimuksien jatkaminen 1.1.2020 31.12.2020
Kunnanhallitus 10.6.2019
 Täyttölupa osa-aikaisen perhetyöntekijän palkkaamiseen
Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi ilmoitusasiat. Seuraava sosiaalilautakunnan kokous on
3.9.2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 12.6.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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34 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 28 §, 29 §, 33 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 30 §, 31 §
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 §
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 12.6.2019 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 32 §
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 12.6.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

