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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokousaika 20.12.2018 kello 16:00 - 18:46

Kokouspaikka Innocum kokous- ja neuvottelutila 362 (os. Isoharjantie 6), rakennus S1, 3. krs.
 länsisiipi 

Asiat

§ Otsikko
51 Perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmä
52 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen

53 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen
54 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 2019
55 Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhehoidon ohjeen vahvistaminen

vuodelle 2019
56 Hoiva- ja vanhuspalveluiden palveluseteliarvot vuodelle 2019

57 Tukeva -työvalmennussäätiöltä hankittavan kuntouttavan työtoiminnan
ostopalvelusopimuksen hyväksyminen

58 ViaDia Pohjois-Savo ry:ltä hankittavan kuntouttavan työtoiminnan
ostopalvelusopimuksen hyväksyminen

59 Omaishoidon toimintaohje 1.1.2019 alkaen
60 Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaraportti vuosina 2017 ja 2018

Siilinjärven hoiva- ja vanhuspalveluissa sekä valvonnan painopisteet
vuonna 2019

61 Tiedonannot
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OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Konttinen Heikki puheenjohtaja

Haaranen Ari jäsen
Hassinen Raija varapuheenjohtaja
Hilden Mila jäsen
Iskala Jonna jäsen
Jäykkä Raimo jäsen Saapui 54 §:n käsittelyn

aikana kello 16:47
Kiiski Pekka jäsen Saapui 51 §:n esittelyn

aikana kello 16:32
Korhonen Leena jäsen Poissa kokouksesta kello

17:08-17:16 57 §:n käsittelyn
ajan

Pitkänen Katja jäsen

Poissa Nykänen Erkko kunnanhallituksen puheenjohtaja

Muut Daavitsainen Risto kunnanhallituksen edustaja
Huhtanen Kiia nuorisovaltuuston edustaja
Jääskeläinen Rauno vanhus- ja vammaisneuvoston

edustaja
Kantanen Kati esittelijä/sosiaali- ja

terveysjohtaja
Hollmén Katri johtava lääkäri Poistui kokouksesta 56 §:n

käsittelyn jälkeen kello 17:01
Kavilo Marja vs. hoito- ja vanhustyön johtaja
Lötjönen Vesa kunnanjohtaja Poistui kokouksesta 59 §:n

käsittelyn jälkeen kello 18:03
Martikainen Pirkko pöytäkirjanpitäjä/toimistosihteeri
Pitkänen Minna sosiaali- ja perhepalveluiden

johtaja
Auhtola Leila asiantuntija/atk-käytönsuunnittelij

a
Läsnä asiantuntijana 51 §:n
esittelyn ajan kello
16:08-16:37

Vartiainen Merja asiantuntija/toimistopäällikkö Läsnä asiantuntijana 51 §:n
esittelyn ajan kello
16:08-16:37

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi.

ASIAT 51 - 61
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonna Iskala sekä Leena Korhonen (51-56

§:ien ja 58-61 §:ien osalta) ja Raija Hassinen 57 §n osalta.
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS Heikki Konttinen Pirkko Martikainen

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi 20.12.2018
TARKASTUSTAPA
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jonna Iskala          Leena Korhonen Raija Hassinen
                                         51-56§;t, 58-61 §:t 57 §
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Pöytäkirja on 21.12.2018 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon Siilinjärven kunnan verkkosivut
(www.siilinjarvi.fi).

Toimistosihteeri Pirkko Martikainen
virka-ase ma allekirjoitus
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 53 20.12.2018

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen

1021/05.12.00/2014

Soteltk 20.12.2018 § 53

Valmistelija/lisätiedot: vs. hoito- ja vanhustyön johtaja Marja Kavilo puh. 044 7401957

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 30.11.2018 kuntainfon 13/2018 omais-
hoi don tuen hoitopalkkioista vuonna 2019. Omaishoitajille maksettavien hoi to-
palk kioi den määrästä ja alimmista hoi to palk kiois ta säädetään omaishoidon tues-
ta an ne tun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tar kis te-
taan ka len te ri vuo sit tain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla
palk ka ker toi mel la. Vuodelle 2019 vahvistettu palk ka ker roin on 1,417.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 399,91 €
kuu kau des sa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoi to-
palk kio on vähintään 799,81 € kuukaudessa.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2019  lukien myös sellaisiin hoi to-
palk kioi hin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pie nem-
mik si ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omais-
hoi to so pi muk seen. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoi to palk-
kioi hin noin 1,87 prosentin korotusta vuoteen 2018 verrattuna.

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on 27.11.2014 § 68 päättänyt
omais hoi don tuen  tukiluokista. Omaishoidon tukea maksetaan nel jäs sä tu ki luo-
kas sa, jotka ovat tukiluokka 1 (perustukea ja -palvelua saavat), tu ki luok ka 2 (jat-
ku vaa tukea ja palvelua saavat), tukiluokka 3 (runsasta tukea ja pal ve lua saavat)
ja tukiluokka 4 (erityistukea ja -palvelua saavat).

1.1.2019 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat:
Tukiluokka 1  399,91 € / kuukausi
Tukiluokka 2  544,36 € / kuukausi
Tukiluokka 3  804,93 € / kuukausi
Tukiluokka 4  1370,05 € / kuukausi

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011
al kaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toi mek si an-
to so pi muk sel la, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää si jais hoi-
don hoitopalkkioiden suuruuden. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vah vis ta nut
omais hoi don tukena järjestettävän sijaishoidon palk kiok si 1.1.2018 al kaen
61,82€/vuo ro kau si. Vuodelle 2019 vahvistettu palk ka ker roin merkitsee si jais hoi-
don palk kioi hin noin 1,87 prosentin korotusta vuoteen 2018 verrattuna. Vuo del le
2019 omais hoi don tukena järjestettävän sijaishoidon palk kio on 62,98 €/vuo ro-
kau si.

Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa omaishoidon tuen hoi to palk kioik si 1. tu ki-
luo kas sa 399,91 €/kk, 2. tukiluokassa 544,36 €/kk, 3. tu ki luo kas sa 804,93 €/kk ja
4. tukiluokassa 1370,05 €/kk 1.1.2019 ja omaishoidon tukena jär jes tet tä vän si-
jais hoi don palkkioksi 62,98 €/vuorokausi 1.1.2019 alkaen.
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Päätös Hyväksyttiin.
 ___________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjas ta kir joitetun
ot teen oikeaksi todistaa

Siilinjärvellä 21.12.2018

Pirkko Martikainen
pöytäkirjanpitäjä, toimistosihteeri
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Oikaisuvaatimus-
oikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole
kun nal lis ten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkin nasta. Oi kai su vaa ti-
muksen saa teh dä se, jo hon pää tös on koh dis tet tu tai jon ka oi keu teen, vel volli suuteen tai
etuun päätös välit tö mästi vai kut taa (asian osainen) sekä kun nan jä sen.

Oikaisuvaatimus-
viranomainen

Siilinjärven kunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
PL 5, 71801 Siilinjärvi (käyntiosoite: Kasurilantie 1)
faksi 017 401 132 ja sähköposti kirjaamo@siilinjarvi.fi

Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis ta ja toi mi-
tet ta va oikaisuvaatimusajan kuluessa viraston aukioloaikana, kello 8.00 - 15.45, yllä
ole vaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Kunnan jä se nen kat so taan saa neen
pää tök ses tä tie don seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöy tä kirja on nähtävänä ylei ses-
sä tietoverkossa. Asian osai sen kat so taan saa neen pää tök sestä tie don, jollei muuta näy-
te tä, seit semän päi vän ku lut tua kirjeen lä hettä mi sestä, saantito dis tuksen osoit ta ma na ai-
kana tai eril li seen tie doksi saanti todis tuk seen merkitty nä aikana. Tie dok si saanti päivää tai
näh tä vil le aset tamis päivää ei lueta määräai kaan. Jos määrä ajan vii meinen päi vä on py-
hä päivä tai muu sel lai nen päivä, jol loin viras toissa ei työs kennellä, saa oikaisu vaa timuk-
sen toimit taa en simmäise nä arkipäi vänä sen jäl keen.

Pöytäkirja asetettu
yleisesti nähtäväksi

Päivämäärä 21.12.2018

Tiedoksianto Lähetetty tiedoksi kirjeellä
(Kuntalaki 139 §)

Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja

Luovutettu asianosaiselle Asianosainen

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan
allekirjoitus

Vastaanottajan allekirjoitus

Muulla tavoin, miten

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittami nen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 1) päätös, johon haetaan muutosta, 2) miltä koh-
din päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, 3) pe-
rus teet, joilla muutosta vaaditaan, 4) muutoksenhakijan nimi ja kotikunta, postiosoite ja
muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toi mit-
taa. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asia mie-
hen sä tai jos oikaisuvaatimuksen laati jana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on il-
moi tet ta va myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimus on toimitettava oi kai su vaa ti-
mus vi ran omai sel le (ks. yl lä) ennen oi kai su vaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on
teh tä vä kirjal li sesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina. Kir-
jal li nen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, lailli sen edustajan tai asiamiehen al lekir-
joitettava. Viranomaiselle saapunutta säh köistä asiakirjaa ei tarvitse täyden tää al le kir joi-
tuk sel la, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alku peräi syyttä tai eheyttä
ole syytä epäillä.

Lisätietoja


