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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petula 10.12.2019 § 79
Ehdotus:
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Petula 10.12.2019 § 80
Ehdotus:
Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Leila Särkipajun ja Helvi Järvenpään.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helvi Järvenpää ja Taimi Maliniemi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asiakasmaksut vuonna 2020
Petula 10.12.2019 § 81
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asiakasmaksuja on tarkistettu vuodelle 2020. Vuokran korouksissa on käytetty kuluttajahintaindeksiä
10/2019, jonka pisteluku 103,6 eli korotus 0,7 %. Liitteenä olevassa
hinnastossa muutokset on merkitty punaisella.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asiakasmaksut
vuodelle 2020 oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______
MERK. Pauliina Valkovirta saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9.06.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja
Petula 10.12.2019 § 82
(valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044 7591 276)
Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain (569/2009) 5 §.ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajalle. Kunta velvoittaa palveluntuottajat jatkuvasti noudattamaan
sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan vaatimuksia siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelituottajaksi.
Perusturvalautakunta on hyväksynyt Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen
ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan
kokouksessaan 17.4.2019 § 27. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä
on tehostetun palveluasumisen palveluseteli käytössä tällä hetkellä
vain Haapaveden kaupungin osalta.
Haapaveden kaupunki, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmellä on ollut käytössä Aputori.fi -palvelu, johon hyväksytyt palvelusetelituottajat ovat
ilmoittautuneet. Aputori.fi -järjestelmän kautta asiakkaat ovat voineet
käydä valikoimassa palveluntuottajansa.
Syksyllä 2019 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi aloitti yhteisen projektin
peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja Kallion kanssa tavoitteena
ottaa käyttöön sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä
(PSOP) tehostetun palveluasumisen palvelusetelipalveluissa.
PSOP on keskitetty tietojärjestelmä palveluntuottajaksi hakeutumiseen, palvelusetelien ja ostopalvelutilausten luomiseen, palvelujen
käyttämiseen ja annetuista palveluista tehtävään tilitykseen yksityisille palveluntuottajille. Järjestelmä tukee palvelujärjestelmän laadun
seurantaa. Järjestelmä muodostaa toteutuneista ja kirjatuista tapahtumista tilitysaineiston automaattisesti. Palveluntuottaja saa toteutuneen ja hyväksytyn tilitysaineiston perusteella maksun kuntayhtymältä asiakkaalle antamistaan palveluista.
Palveluntuottajat voivat aloittaa hakeutumisen em. palveluun tammikuussa 2020. Palvelusetelien myöntäminen ja käyttäminen käynnistyy em. palvelussa maaliskuussa 2020.
PSOP -järjestelmä vaatii taustalle palvelusetelin sääntökirjan, jota
on valmisteltu yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymien Selänne ja
Kallion kanssa. Sääntökirjassa määritellään ehdot palveluntuottajille,
mitä palvelusetelituottajaksi hakeutuvilta vaaditaan. Palvelun tilaajat
voivat päättää itse palvelusetelin suuruuden ja hintakaton hoidolle.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lautakunta hyväksyy palvelusetelin sääntökirjan päivityksen
1.1.2020 alkaen.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Palvelurakennetyöryhmän selvitys
Petula 10.12.2019 § 83
Kaupunginhallitus päätti käsittelyjen 17.6.2019 § 192 ja 26.8.2019
§ 231 perusteella hakea 2 M€ harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta laaditun talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti.
Valtuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.9.2019 § 47 hyväksyen
äänestyksen perusteella hallituksen pohjaehdotuksen talouden tasapainottamissuunnitelmasta valmisteluna. Lisäksi valtuusto päätti äänestyksen perusteella lisätä tehtyyn päätökseen toimenpidealoitteena vuodeosasto-asiasta seuraavaa:
" Vuodeosaston toiminnan uudelleen järjestelyn osalta on tarkasteltava hyvin toimivan kotisairaalaan tavoitteita ja edellytyksiä, saattohoidon järjestämistä, kotihoidon järjestämistä sekä arviointi- ja kuntoutuspaikkojen toimintoja. Mikäli selvitystyön tuloksena vuodeosaston toiminta omana toimintana tulee lakkautettavaksi, on selvitettävä
vuodeosastohoitoa tarvitsevien mahdolliset potilaspaikat lähiympäristöstä."
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.9.2019 § 246 nimetä
moniammatillisen työryhmän ja käynnistää palvelurakenneselvityksen työryhmän toimesta. Pyhännän kuntaa pyydettiin nimeämään
työryhmään oma edustaja. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan palvelurakennetyöryhmän tulee tehdä perusteellinen selvitystyö palvelurakenne- ja palveluketjuvaikutuksista ottaen huomioon
koko ikäihmisten palvelurakenne ja kansalliset suuntaukset ikäihmisten palveluissa sekä sairaalahoidossa.
Palvelurakenneselvityksen tulee sisältää
- palvelurakenteen toteutusvaihtoehdot aikatauluineen
- ennakkovaikutusten arvioinnit
- taloudelliset vaikutukset talouden tasapainottamisen näkökulmasta
- vaihtoehtojen vaikutukset talouden tasapainottamisen näkökulmasta
Perusturvalautakunnan tulee tehdä selvityksen perusteella esitys
palvelurakenteesta kaupunginhallitukselle 31.12.2019 mennessä.
Palvelurakennetyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa (7.10., 17.10.,
18.11., 25.11. ja 2.12.) Kaupunginhallituksen nimeämien jäsenien lisäksi työryhmään kutsuttiin Haapaveden kotihoidon palveluesimies
sekä Pyhännän koti- ja asumispalveluiden palveluesimies.
Työryhmässä nousi esille 5 erilaista vaihtoehtoa, joita arvioitiin
Learning-Cafe-periaatteella erillisessä työryhmän ja henkilöstön kokoontumisessa. Tämän lisäksi työryhmä pyysi kirjalliset arviot ja
kommentit vaihtoehdoista eri henkilöstöryhmiltä Haapavedellä ja Pyhännällä. Työryhmä teki myös tutustumiskäynnin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Reisjärven arviointiyksikköön. Vuodeosaston
Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 83

9/2019

144

10.12.2019

henkilöstölle pidettiin työskentelyn aikana kolme infotilaisuutta.
Selvitysten perusteella työryhmän päätyi vertailemaan kahta vaihtoehtoa:
0-vaihtoehto: vuodeosasto ja muut toiminnot jatkavat nykyisellään.
2-vaihtoehto: Vuodeosaston tilalle perustetaan sosiaalihuoltolain
mukainen 10-paikkainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö.
Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan asukkaille on järjestetty yleiset kuntalaiskuulemistilaisuudet 26.11.2019 ja 27.11.2019 yllä
olevista vaihtoehdoista. Lisäksi työryhmälle on toimitettu Keskipisteen Omaishoitajat ry:n kannanotto.
Ennen kuntalaiskuulemisia vaihtoehdot esiteltiin vuodeosaston henkilökunnalle.
Palvelurakennetyöryhmä on laatinut selvitysten ja kuulemisten perusteella yksimielisen esityksen palvelurakenteen muutoksista. Esitys koostuu esityslistan liitteiden mukaisesta materiaalista:
- palvelurakennetyöryhmän selvitys
- talousvaikutukset
- ennakkovaikutusten arviointi
Palvelurakennetyöryhmän esitys on kokonaisuus vuodeosaston tilalle perustettavasta arviointi- ja kuntoutusyksiköstä, joka edellyttää
kaikkien esityksessä olevien toimintojen muuttamista ja kehittämistä,jotta toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.
Selvityksen perusteella palvelurakennetyöryhmä esittää yksimielisesti perusturvalautakunnalle että:
Terveydenhuoltolain mukaisen vuodeosaston tilalle perustetaan sosiaalihuoltolain mukainen 10 - paikkainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö nykyisen vuodeosaston tiloihin Haapaveden terveyskeskukseen sisältäen seuraavat muutokset:
- Haapavedellä Helmen kotisairaala muuttuu 24/7 yksiköksi
- Pyhännällä aloittaa Helmen kotisairaala 7 pv/viikko, aamu- ja iltavuorossa
- Kotisairaala antaa sairaanhoidollisen avun/konsultaation arviointija kuntoutusyksikköön, asumispalveluihin (omatoiminta ja yksityiset
palvelukodit) ja kotihoitoon
- Haapaveden kotihoito muuttaa vuodeosaston tiloihin
- Paakkilanhovin alakertaan siirretään toimistotilat ja toimistotiloihin
saneerataan Paakkilanhovin asukkaille saattohoitohuoneet
- Pyhännällä turvataan Palvelukoti Nestorin saattohoito
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että:
1. palvelurakennetyöryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti terveydenhuoltolain mukaisen vuodeosaston tilalle perustetaan sosiaaPöytäkirjan tarkastajat:
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lihuoltolain mukainen 10 - paikkainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö
nykyisen vuodeosaston tiloihin, sisältäen seuraavat muutokset:
- Haapavedellä Helmen kotisairaala muuttuu 24/7 yksiköksi
- Pyhännällä aloittaa Helmen kotisairaala 7 pv/viikko, aamu- ja iltavuorossa
- Kotisairaala antaa sairaanhoidollisen avun/konsultaation arviointija kuntoutusyksikköön, asumispalveluihin (omatoiminta ja yksityiset
palvelukodit) ja kotihoitoon
- Haapaveden kotihoito muuttaa vuodeosaston tiloihin
- Paakkilanhovin alakertaan siirretään toimistotilat ja toimistotiloihin
saneerataan Paakkilanhovin asukkaille saattohoitohuoneet
- Pyhännällä turvataan Palvelukoti Nestorin saattohoito ja
2. käynnistää asiaankuuluvat henkilöstön yhteistoimintamenettelyn
ja kuulemiset.
Käsittely:
Esityslistan lähettämisen jälkeen vanhus- ja vammaisneuvostolta on
saapunut lausunto Haapaveden vuodeosaston muutoksesta. Lausunto on toimitettu 5.12.2019 sähköpostilla lautakunnan jäsenille.
Lausunto merkitään tiedoksi ja liitetään asian käsittelyn liitteisiin.
Päätös:
1. Ehdotuksen mukainen.
2. Ehdotuksen mukainen.
Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto merkittiin tiedoksi ja lisättiin
liitteisiin.
______
MERK. Johtava ylilääkäri Anne Niemelä (klo 9.22-10.09) ja hoito- ja
hoivapalvelupäällikkö Marko Niiranen (klo 9.22-10.09) olivat läsnä
kokouksessa tämän pykälän esittelyn aikana.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Omaishoidontuen hoitopalkkiot vuonna 2020
Petula 10.12.2019 § 84
(valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044 7591 276)
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista
hoitopalkkioista säädetään omaishoidontuesta annetun lain
(937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan
kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446 ja vuodelle 2020
vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 2,05 %:n korotusta vuoteen 2019 verrattuna (STM 22.11.2019).
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2020 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää
suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen.
Esitys:
Perusturvalautakunnan (3.12.2013 § 88) hyväksymien kriteereiden
mukaisten omaishoidontuen asiakasryhmien palkkiot ovat 1.1.2020
alkaen seuraavat:
2019
2020
I asiakasryhmä
II asiakasryhmä
III asiakasryhmä
raskaan siirtymävaiheen palkkio

399,91
551,23
799,82
1240,38

408,11
562,53
816,22
1265,81

Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy omaishoidontuen hoitopalkkiot vuodelle 2020
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______
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Sijaishoito omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana
Petula 10.12.2019 § 85 (valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044 7591 276 ja perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö 044 7591 271)
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on
voitu 1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain
(937/2005) 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden.
Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä em. lain 3 §:n 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla tavalla, jos omaishoitaja
suostuu siihen. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestely toteutetaan
ottamalla huomioon hoidettavan henkilön mielipide ja että järjestely
arvioidaan hoidettavan henkilön edun mukaiseksi.
Sijaishoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan:
1) sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta;
2) tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
3) toimeksiantosopimuksen voimassaolosta; sekä
4) tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista.
Sijaishoitajan työoikeudellisesta asemasta sekä eläke- ja tapaturmavakuutusturvasta on voimassa, mitä niistä omaishoitajan osalta 10
§:ssä säädetään.
Esitys:
Sijaisten palkkiot ovat 1.1.2020 lähtien seuraavat:
Kelan hoitotuki

Hoitopalkkio Kulukorvaus Asiakkaalta perittävä ylläpitomaksu

Perushoitotuki/vammaistuki
2020

31,80 €/vrk

20,95 €/vrk

20,95 €/vrk

46,49 €/vrk

20,95 €/vrk

20,95 €/vrk

Korotettu hoitotuki / vammaistuki
2020
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Erityishoito-/vammaistuki
2020

63,64 €/vrk

20,95 €/vrk

20,95 €/vrk

Kulukorvaus 20,95 €/vrk maksetaan, kun hoidettava on hoitajan kotona. Mikäli sijaishoito kestää alle 5h/vrk, maksetaan 50% hoidon
vaativuuden mukaan määräytyvästä hoitopalkkiosta ja kulukorvauksesta. Sijaishoidon palkkiota ei makseta samassa taloudessa asuvalle, mutta tarvittaessa voidaan käyttää harkintaa, jos hoitajaa tai
hoivapaikkaa ei voida muulla tavalla järjestää.
Asiakkaalta peritään ylläpitomaksu, jos kulukorvaus on maksettu.
Omaishoidontuen piirissä olevilta asiakkailta peritään ylläpitomaksua
11,40 €/vrk vapaapäivien (3vrk/kk) osalta. (Asiakasmaksulaki 6 b §).
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy sijaishoidon järjestämisen palkkiot vuodelle
2020 esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilapäisen perhehoidon palkkiot vuonna 2020
Petula 10.12.2019 § 86
(valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044 7591 276 ja perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö 044 7591 271)
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen perusturvalautakunta on hyväksynyt
vaihtoehdoksi erityistapauksissa tilapäisen perhehoidon 12.5.2011 §
55. Esimerkiksi käytettävissä omaishoitajan vapaapäivän aikaisena
hoitojärjestelynä.
Tilapäisen perhehoidon palkkiot tarkistetaan vuosittain. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan työntekijäin eläkelain (395/2006) 96
§:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin oli 1,417 ja vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on
1,446, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2020
lukien vuoden 2019 tasosta 2,05 prosenttia.
Esitys:
Tilapäisen perhehoidon palkkiot ovat 1.1.2020 lähtien seuraavat:
Kelan hoitotuki

Hoitopalkkio Kulukorvaus Asiakkaalta perittävä ylläpitomaksu

Perushoitotuki/vammaistuki
2019
2020

31,17 €/vrk
31,80 €/vrk

20,79 €/vrk
20,95 €/vrk

20,79 €/vrk
20,95 €/vrk

Korotettu hoitotuki / vammaistuki
2019
2020

45,56 €/vrk
46,49 €/vrk

20,79 €/vrk
20,95 €/vrk

20,79 €/vrk
20,95 €/vrk

Erityishoito-/vammaistuki
2019
2020

62,36 €/vrk
63,64 €/vrk

20,79 €/vrk
20,95 €/vrk

20,79 €/vrk
20,95 €/vrk

Kulukorvaus 20,95 €/vrk maksetaan kun hoidettava on hoitajan kotona. Mikäli perhehoito kestää alle 5h/vrk, maksetaan 50% hoidon
vaativuuden mukaan määräytyvästä hoitopalkkiosta ja kulukorvauksesta. Tilapäisen perhehoidon palkkiota ei makseta samassa taloudessa asuvalle, mutta tarvittaessa voidaan käyttää harkintaa, jos
hoitajaa tai hoivapaikkaa ei voida muulla tavalla järjestää.
Asiakkaalta peritään ylläpitomaksu, jos kulukorvaus on maksettu.
Omaishoidontuen piirissä olevilta asiakkailta peritään ylläpitomaksua
11,40 €/vrk vapaapäivien (3vrk/kk) osalta. (Asiakasmaksulaki 6 b §).
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy tilapäisen perhehoidon palkkiot vuodelle 2020
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vanhusten ja kehitysvammaisten perhehoidon ja tukiperheiden palkkiot ja korvaukset vuonna
2020
Petula 10.12.2019 § 87
(valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044 7591 276 ja perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö, 044 7591 271)
Vanhusten ja kehitysvammaisten perhehoidon palkkiot tarkistetaan
vuosittain. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle
2019 vahvistettu palkkakerroin oli 1,417 ja vuodelle 2020 vahvistettu
palkkakerroin on 1,446, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot
nousevat 1.1.2020 lukien vuoden 2019 tasosta 2,05 prosenttia.
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain
vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen
vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2018 oli 1960 ja lokakuussa 2019 se oli
1975. Indeksin pisteluku on noussut noin 0,77 prosenttia.
Esitys:
Vanhusten ja kehitysvammaisten perhehoidon palkkiot 1.1.2020 lähtien ovat seuraavat:
Hoitopalkkio
2019
2020

65 €/vrk
66,33 €/vrk

Kulukorvaus
2019
2020

21,50 €/vrk
21,66 €/vrk

Käynnistämiskorvaus
2019
2020

2983,40 €
3006,24 € /henk.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy vanhusten ja kehitysvammaisten perhehoidon
ja tukiperheiden palkkiot vuodelle 2020 esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lastensuojelun ja sosiaalipalvelujen perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja
kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2020
Petula 10.12.2019 § 88
(valm. perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö, 044 7591 271)
Hoitopalkkio
Hoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain työntekijän
eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin oli 1,417 ja vuodelle 2020
vahvistettu palkkakerroin on 1,446, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2020 lukien 2019 tasosta 2,05 prosenttia.
Kulu- ja käynnistämiskorvaus
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain
vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisvuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2018 oli 1960 ja lokakuussa 2019 se oli
1975. Indeksin pisteluku on noussut noin 0,77 prosenttia. Perhehoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa
elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi.
Esitys:

Perhehoidon hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistymiskorvaukset ovat 1.1.2020 alkaen seuraavat:
Hoitopalkkio
Perushoitopalkkio perhehoidossa, pitkäaikainen perhehoito. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 816,21 €/lapsi/kk. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi vähimmäismäärää pienempänä.
Hoitopalkkio kuukaudessa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Perushoitopalkkio

816,21 €

Erityishoitopalkkio I + 20%

979,45 €

Huomattavasti vaativa hoito

Erityishoitopalkkio II + 50%

1 224,32 €

Hoidettava saa perusvammaistukea
tai korotettua vammaistukea

Erityishoitopalkkio III + 90%

1 550,80 €

Hoidettava saa ylintä vammaistukea
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Alle 18-vuotias nuori, joka
408,11 €
ei asu kotona, palkkio on 50 489,73 €
% maksetusta hoitopalkkiosta
612,16 €

Huomattavasti vaativa hoito
Hoidettava saa perusvammaistukea
tai korotettua vammaistukea
Hoidettava saa ylintä vammaistukea

775,40 €
Yli 18-vuotias nuori, joka ei 326,48 €
asu kotona, mutta käy koto- 391,78 €
na säännöllisesti esim. viikonloppuisin, palkkio on 40 489,73 €
% maksetusta hoitopalkkiosta

Huomattavasti vaativa hoito
Hoidettava saa perusvammaistukea
tai korotettua vammaistukea
Hoidettava saa ylintä vammaistukea

620,32 €
Yli 18-vuotias nuori, joka ei
asu kotona, käy epäsäännöllisesti kotona, hoitajalle ei
makseta hoitopalkkiota

Kulukorvaus kuukaudessa

Käyttövara

0–6v

423,31 €

15 €

7 – 11 v

480,65 €

25 €

12 -15 v

538,40 €

35 €

16 – 18 v

620,94 €

60 €

18 – 21 v

Nuori, joka asuu
kotona, maksetaan 50 % korkeimmasta kulukorvauksesta eli
310,47 €

70 €

Nuori, joka ei asu
kotona, mutta käy
säännöllisesti kotona esim. viikonPöytäkirjan tarkastajat:
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loppuisin, maksetaan 40 % korkeimmasta kulukorvauksesta eli
248,38 €
Nuori, joka ei asu
kotona, käy epäsäännöllisesti kotona, maksetaan
15 % korkeimmasta kulukorvauksesta eli
93,14 €

Käynnistämiskorvauksena maksetaan enintään 3006,24 euroa,
kuitenkin tapauskohtaisesti harkiten. Kulukorvaus sisältää lapselle
kuukausittain annettavan käyttövaran.
Mikäli muualla asuva nuori tai jälkihuoltonuori hakee itse toimeentulotukea, kulukorvaus hoitajalle maksetaan vain niiden vuorokausien
mukaan, mitä nuori on kotona.
Kunta perii hoidon korvaukseksi perhehoidon osalta lapsen etuudet:
perhe-eläkkeen, hoitotuen, vammaistuen, elatusavun ja elatustuen.
LSL 19 §, AsiakasmaksuL 7 §, 14 §. Näistä perityistä etuuksista kertyy lapselle itsenäistymisvaroja 40 %. LSL 77 §.
Hoitaja saa kelan maksaman lapsilisän.
Jos lapsi on perhekotisijoituksessa, sosiaali- ja terveyspiiri perii kaikki lapsen etuudet ja lapsilisän hoidon korvaukseksi.
Hoito tukiperheessä
Hoitopalkkio

23,00 € / lapsi / pv

Erityistä hoitoa vaativan
lapsen hoitopalkkio

32,00 € / lapsi / pv

Kulukorvaus

19,50 € / lapsi / pv

Matkakorvaus lapsen/lasten hausta ja viemisestä erikseen sovitusti
0,25 euroa/km.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vakuutukset
Toimeksiantosopimuksen allekirjoittaneet perhehoitajat ovat Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen puolesta tapaturmavakuutettuja (OP-Pohjola). Perhehoitaja voi halutessaan ottaa lapselle lisätapaturmavakuutuksen. Sijoitetut lapset ovat Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen toimesta vakuutettuja. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on vakuuttanut tukiperhehoitajat tapaturmavakuutuksella silloin, kun lapsi on hoidettavana tukiperheessä.
Perhehoitajan oikeus vapaaseen
Perhehoitolain 13 § 1 momentin mukaisesti perhehoitajalla on oikeus vapaaseen, jonka pituus on kaksi arkipäivää/kk tai 24 päivää/
lomavuosi. Ensisijaisesti vapaat tulisi pitää vapaapäivinä.
Pitämättömät lomapäivät voidaan maksaa rahana. Korvaus enimmillään 24:stä pitämättömästä lomapäivästä on yhden kuukauden hoitopalkkio ja kulukorvaus.
Lomakauden (1.4.–31.3.) ajalta pitämättömät lomat tulee ilmoittaa
lomakkeella 31.5. mennessä sosiaalitoimelle.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy lastensuojelun ja sosiaalipalvelujen perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistamisen
vuodelle 2020 esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Palvelukeskus Nestorin laitoshoidon paikan muuttaminen tehostetun palveluasumisen
paikaksi
Petula 10.12.2019 § 89 (valm. hoito-ja hoivapalvelupäällikkö, 044-7591 276)
Valtakunnallisten suositusten mukaisesti Haapaveden kaupungin,
sosiaali- ja terveypiiri Helmen ikäihmisten palvelurakenteen tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 94 % 75 vuotta
täyttäneistä asuu kotona. Samoin palvelurakenteen mallin perusteella laitoshoidossa olisi vain 1 % yli 75 -vuotiaista.
Laitoshoidon järjestäminen ei perustu aina hoidon tarpeeseen, vaan
saattaa johtua organisaatiorakenteista ja palvelujen järjestämistavoista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykyisessä palvelujärjestelmässä ei voida tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä siitä, milloin ikääntynyt olisi hoidettava laitoshoidossa. Palvelutarpeiden ja sairauksien
lisäksi laitoshoitoon ohjautumiseen vaikuttavat mm. tarjolla olevien
laitospaikkojen määrä ja tarve sijoittaa henkilö tehostettuun palveluasumiseen. Usein laitoshoitoon siirtyminen johtuu enemmän hoitopaikan tarpeesta kuin lääketieteellisestä syystä.
Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan
toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet,
lääkärin arvioimana, tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua (STM:n julkaisu 30/2017). Oleellista on asumisen ja huolenpidon yhteensovittaminen iäkästä henkilöä parhaiten palvelevalla tavalla silloin, kun hän ei
selviydy arjestaan ilman toisen henkilön apua. Asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa asumispaikan valintaan ovat paremmat palveluasumisessa kuin laitoshoidossa.
Palvelukoti Nestorin laitospaikalla ei ole ollut asukasta 13.1.2019
lähtien. Valtakunnallisten suositusten mukaan Nestorin laitospaikka
on suositeltavaa muuttaa tehostetun asumispalvelun paikaksi.
Esitys:
Pyhännän Nestorin laitoshoidon paikka muutetaan tehostetun
palveluasumisen paikaksi 1. 1. 2020 alkaen.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy esityksen.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kehitysvammahuollon avopalveluohjaajan virkanimikkeen muuttaminen
Petula 10.12.2019 § 90
(valm. perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö, 044 7591 271)
Kehitysvammahuollon avopalveluohjaajan virkanimikkeen muuttaminen kehitysvammahuollon palveluohjaajan virkanimikkeeksi. Virkanimikemuutoksella yhtenäistetään Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen palveluohjaajien virkanimikkeet. Virkanimikkeen muuttamisella ei ole
kustannusvaikutuksia.
Esitys:
Kehitysvammahuollon avopalveluohjaajan virkanimike muutetaan
kehitysvammahuollon palveluohjaajaksi.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy esityksen.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perusturvalautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät
Petula 10.12.2019 § 91
1. Aluehallintovirasto, ilmoitus PSAVI/9505/04.02.01/2019; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan sekä palveluja tuottavien
toimipaikkojen nimenmuutos/Sport Kuntofestaus & Valmennus Oy.
Saapunut 14.11.2019.
2. Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 7/2019; Omaishoidon
tuen hoitopalkkiot vuonna 2020. Saapunut 26.11.2019.
3. Aluehallintovirasto/Valvira, ohjauskirje PSAVI/9952/05.07.02/
2019; Opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä on edelleen parannettavaa. Saapunut 28.11.2019.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee saapuneet päätökset ja kirjelmät tietoonsa
saatetuiksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lisäksi lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat päätökset ja kirjelmät:
4. Oulun kaupunki, hyvinvointilautakunta, ote pöytäkirjasta 16/2019
§ 151; Vammaisten asumispalveluiden ja lyhytaikaishoidon palveluiden hankinta. Saapunut 3.12.2019.
5. Aluehallintovirasto, ilmoitus PSAVI/10109/04.01.01/2019; Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/Nevalanmäen Perhekodit Oy. Saapunut 5.12.2019.
6. Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 8/2019; Toimeentulotuen
perusosa 2020. Saapunut 9.12.2019.
7. Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 9/2019; Elatusapujen ja
elatustukien määrät nousevat 1.1.2020. Saapunut 9.12.2019.
8. Aluehallintovirasto, ilmoitus PSAVI/9589/04.02.00/2019; Ilmoitus
yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/Puheterapiapalvelut Maini Tuomaala Oy. Saapunut 9.12.2019.
9. Aluehallintovirasto, päätös PSAVI/9589/04.02.00/2019; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen(Puheterapiapalvelut
Maini Tuomaala Oy. Saapunut 9.12.2019.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut esille tulevat asiat
Petula 10.12.2019 § 92
Perusturvalautakunnan kevään 2020 alustaviksi kokouspäiviksi sovittiin: 18.2.2020, 24.3.2020, 21.4.2020, 26.5.2020, 16.6.2020. Kokoukset alkaisivat klo 13.00.
Perusturvajohtaja informoi ajankohtaisista asioista.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus viranhaltijan päätökseen
Petula 10.12.2019 § 93
Perusturvalautakunnalle on saapunut oikaisuvaatimus viranhaltijan
päätöksestä.
Käsittely:
Asia käsitellään salaisena. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista 3 luku 14 §.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 94

9/2019

161

10.12.2019

Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta/Stella Turvapuhelin Oy
Petula 10.12.2019 § 94
Stella Turvapuhelin Oy on lähettänyt Haapaveden kaupungille ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta.
Ilmoitus koskee Stella kotipalveluiden ja Mehiläinen Hoivan välillä tapahtunut yrityskauppaa, jonka yhteydessä yrityksen y-tunnus on
vaihtunut. Y-tunnuksen vaihtumisesta johtuen Stella on tehnyt
ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta uuden Stella
Turvapuhelin Oy:n nimissä. Stella Turvapuhelin Oy tuottaa palveluita
sekä emoyhtiön Stella kotipalvelut Oy:n että Stella Turvapuhelin
Oy:n nimissä. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 1.12.2019.
Yrityksen kotikunta on Helsinki.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee tiedoksi Stella Turvapuhelin Oy:n ilmoituksen
yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja lähettää asiapaperit
sekä pöytäkirjanotteen Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
80, 83, 91, 92
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Haapaveden perusturvalautakunta, Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI
sähköposti: perusturvalautakunta@haapavesi.fi, faksi 08-4591 334
Pykälät
79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja
toimittaminen

Ks.jäljempänä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

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 kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi ja sähköinen palvelu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi 029 56 42841
Sähköinen palvelu https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
93

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tiedoksisaanti

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 27.12.2019.

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

