
ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 
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 7/2019 66 

Kokousaika 12.12.2019 kello 18.00 – 18.47 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, Koulutie 2 

 

Läsnä      

 

Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja 

Kyllikki Kalsi    

  Tarmo Kankare  

Helena Kelkka  

Satu Ketonen 

Pekka Markula 

Mika Nieminen 

Jari Tamminen 

Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja 

 

Kati Rekola, sosiaalijohtaja, vt. kunnanjohtaja, esittelijä 

Maisa Kulmanen, vs. palvelutalon vastaava sairaanhoitaja 

Kirsi Malmi, vs. kotihoidon vastaava sairaanhoitaja 

Päivi Kössi, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Matti Kulmanen, kunnanhallituksen edustaja 

  Laura Torkki, sihteeri/pöytäkirjanpitäjä 

   

 

 

Puheenjohtaja Eija-Liisa Suisto 

Pöytäkirjanpitäjä Laura Torkki 

Asiat pykälät  

 

52 - 58 sivut  

 

66 - 72 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

 

Eija-Liisa Suisto 

puheenjohtaja 

 

 

 

Laura Torkki 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 12.12.2019 

 

 

Tarmo Kankare 

 

 

 

Helena Kelkka 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 20.12.2019 klo 9.00 – 12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Laura Torkki 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Sosltk § 52  Sosiaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla kokouksessa. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava 

kokouksen aika ja paikka ja mikäli mahdollista käsiteltävät asiat. Esityslista 

lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua 

kokoukseen. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljä päivää ennen 

kokousta. 

 

 

Ehdotus:  Todetaan sosiaalilautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

Päätös:  Sosiaalilautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Sosltk § 53 

 

Ehdotus:   Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarmo Kankare ja Helena Kelkka. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kahden määräaikaisen lähihoitajan palkkaaminen vanhustyöhön 

 

Sosltk § 54  Sosiaalilautakunta on kokouksessaan 20.11.2019 todennut, että vanhustyön 

sijaiskulujen ylitysten vuoksi on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Kokouksessa 

on ehdotettu, että vanhustyöhön palkataan kaksi lähihoitajaa, jotka hoitavat 

tarvittavat sijaistukset sekä kotihoidossa että palvelutalolla.  

 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää palkata kaksi vuoden määräaikaista 

lähihoitajan toimea vanhustyöhön. Palkattavat lähihoitajat tekevät työtä 

sekä kotihoidossa että palvelutalolla, ja heitä on akuuteissa tilanteissa 

mahdollisuus käyttää myös lapsiperheiden kotipalvelussa. Ennen 

määräaikaisuuden loppumista tehdään arvio siitä, onko sijaiskuluihin 

saatu merkittävä säästö. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2020  

 
Sosltk § 55  Valmistelija Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan 

indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2020 alkaen. 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 2019 vahvistettu palkkakerroin on 1,417 ja vuodelle 2020 

vahvistettu palkkakerroin on 1,446. Omaishoidon tuen hoitopalkkion 

vähimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 408,09 euroa kuukaudessa. 

Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on 

vähintään 816,18 euroa kuukaudessa. 

 

Palkkakertoimet ja alimpien hoitopalkkioiden määrät vuosina 2006 – 

2020 ilmenevät liitetaulukosta (liite nro 1). 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. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin 

merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,05 prosentin korotusta vuoteen 2019 

verrattuna. 

 

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 2,05 prosentin korotus tehdään 1.1.2020 lukien 

myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää korottaa 1.1.2020 lukien omaishoidon tukea 

kaikissa tukiluokissa seuraavasti:  

 

 III ryhmä 399,91 euroa nousee 408,09 euroon 

 II ryhmä 519,55 euroa nousee 530,20 euroon 

 I ryhmä 799,81 euroa nousee 816,18 euroon 

  

Sijaishoidon hoitopalkkioihin tehdään 2,05 prosentin korotus 1.1.2020 

lukien. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ilmoitusasiat 

Sosltk § 56 Turun kaupunki 

- Vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen 

hinnantarkistukset vuodelle 2019 / Myllykoti Oy 

- Vaativan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen 

hinnantarkistukset vuodelle 2020 / Emmin Kammari Oy 

- Vaativan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen 

hinnantarkistukset vuodelle 2019 / Turun Katariina koti Oy / Emmi-koti 

 SerenusKodit Oy 

- Esitys vuokran tarkistuksesta Sisukodissa 

 Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2020 

- Toimeentulotuen perusosa 2020  

- Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2020 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat 

ilmoitusasiat. 

 

Päätös:  Sosiaalilautakunta merkitsi asiat tietoonsa. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Lähihoitajan valinta Palvelutalolle 
 

Sosltk § 57  Valmistelija: Maisa Kulmanen, vastaava sairaanhoitaja 

 

Palvelutalon avoinna olevaan lähihoitajan toimeen saapui seitsemän 

hakemusta. Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut pidettiin 

4.12. ja 11.12. Haastattelijoina toimivat sosiaalilautakunnan 

puheenjohtaja Eija-Liisa Suisto, palvelutalon vastaava sairaanhoitaja 

Maisa Kulmanen ja palvelutalon sairaanhoitaja Kaisa Kiertonen. 

 

Haastatteluun kutsuttiin: Erja Lassila, Noora Auramaa, Iina Ketokoski, 

Marika Ahonvala, Sari Virtanen, Tuula Virtanen ja Mari Leppänen. Mari 

Leppänen perui tulonsa haastatteluun. 

 

 

Ehdotus:  Maisa Kulmanen esittää, että palvelutalon lähihoitajan toimeen valitaan 

30.12.2019 alkaen Sari Virtanen ja varalle Noora Auramaa.  

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 


