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OSALLISTUJAT
Nimi

Tehtävä

Konttinen Heikki
Haaranen Ari
Hassinen Raija
Hilden Mila
Jäykkä Raimo
Kiiski Pekka

puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Korhonen Leena
Pitkänen Katja
Salmela Veikko

jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Huhtanen Kiia
Nykänen Erkko
Lötjönen Vesa

nuorisovaltuuston edustaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanjohtaja

Muut

Daavitsainen Risto
Jääskeläinen Rauno

kunnanhallituksen edustaja
vanhus- ja vammaisneuvoston
Teams-yhteys
edustaja
esittelijä/sosiaali- ja
terveysjohtaja
johtava lääkäri
hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja
pöytäkirjanpitäjä/toimistosihteeri
sosiaali- ja perhepalvelujohtaja
Raami Arkkitehdit Oy:n
Läsnä (Teams-yhteys)
suunnittelujohtaja,arkkiteh
asiantuntijana 35 §:n
esittelyn ajan kello
16:35-17:10
Lujatalo Oy:n
Läsnä asiantuntijana 35 §:n
elinkaariliiketoiminnan johtaja
esittelyn ajan kello
16:35-17:10
Lujatalo Oy:n aluejohtaja
Läsnä asiantuntijana 35 §:n
(Itä-Suomi)
esittelyn ajan kello
16:35-17:10
Lujatalo Oy:n
Läsnä asiantuntijana 35 §:n
hankekehityspäällikkö
esitelyn ajan kello
16:35-17:10
asiantuntija/palveluohjaaja
Läsnä asiantuntijana 36 §:n
esittelyn ajan kello
17:14-17:38

Läsnä

Kantanen Kati
Hollmén Katri
Kavilo Marja
Martikainen Pirkko
Pitkänen Minna
Härkönen Kaisa

Hollmén Mikko
Jalkanen Heikki
Takkinen Reijo
Hyvärinen Kaisa-Liisa

Lisätiedot

Teams-yhteys

Poistui kokouksesta 47 §:n
käsittelyn aikana kello 19:11
Poistui kokouksesta 39 §:n
käsittelyn aikana kello 17:54

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT
35 - 47
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Hassinen ja Mila Hilden.
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
Heikki Konttinen
Pirkko Martikainen
puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Siilinjärvi 17.12.2020

pöytäkirjanpitäjä

Siilinjärven kunta

8/2020

Pöytäkirja

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Raija Hassinen
Mila Hilden
Pöytäkirja on 18.12.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.siilinjarvi.fi
Toimistosihteeri

Pirkko Martikainen

virka-asema

allekirjoitus

3

Siilinjärven kunta

Pöytäkirjanote

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 42

4

17.12.2020

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2021 alkaen
563/05.12.00/2020
Soteltk 17.12.2020 § 42
Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen, puh. 0447401951

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 20.11.2020 kuntainfon 13/2020 omaishoidon tuen hoitopalkkioista vuonna 2021. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla
palkkakertoimella. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 413,45 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,31 prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna.
Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.12.2018 § 59 päättänyt
omaishoidon tuen tukiluokista. Omaishoidon tukea maksetaan neljässä tukiluokassa.
1.1.2021 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat:
Tukiluokka 1
413,45
euroa kuukaudessa
Tukiluokka 2
562,80
euroa kuukaudessa
Tukiluokka 3
832,19
euroa kuukaudessa
Tukiluokka 4
1416,46
euroa kuukaudessa
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011
alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,31 prosentin korotus
tehdään 1.1.2021 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon
palkkioihin. Vuodelle 2021 omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkio on 65,11 euroa vuorokaudessa.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Vaikutusten ennakkoarviointia ei tarvita, koska lakisääteinen
indeksitarkistus omaishoidon tukena maksettaviin hoitopalkkioihin.
Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa 1.1.2021 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkioiksi 1. tukiluokassa 413,45 euroa kuukaudessa, 2. tukiluokassa 562,80
euroa kuukaudessa, 3. tukiluokassa 832,19 euroa kuukaudessa ja 4. tukiluokassa 1416,46 euroa kuukaudessa sekä omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioksi 65,11 euroa vuorokaudessa.

Siilinjärven kunta

Päätös

Pöytäkirjanote

5

Hyväksyttiin.
___________
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
otteen oikeaksi todistaa
Siilinjärvellä 18.12.2020
Pirkko Martikainen
pöytäkirjanpitäjä, toimistosihteeri
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET (kuntalaki)
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Siilinjärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on sosiaali- ja terveyslautakunta.
Kirjaamon yhteystiedot:
Siilinjärven kunta, kirjaamo
PL 5, 71801 Siilinjärvi (käyntiosoite: Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi)
sähköposti kirjaamo@siilinjarvi.fi, faksi 017 401 132, puh. 044 740 1110
Aukioloaika: Avoinna arkisin maanantai-torstai kello 08:00-15:45 ja perjantai kello 08:00-15:00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Siilinjärven kunnan kirjaamosta (ks. yhteystiedot ja aukioloaika kohdassa Oikaisuvaatimusviranomainen).
Pöytäkirja on 18.12.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.siilinjarvi.fi

