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Perhe- ja
sosiaalipalvelujen
johtaja
Kehitysjohtaja
Muu osallistuja
Johdon assistentti
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14-21

Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin internetsivuilla (www.eksote.fi) pe 25.1.2019
lähtien.
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§14

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus

Toimitusjohtaja
Hallitus toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§15

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus

Toimitusjohtaja
Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Peltosen ja Pentti Saleniuksen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Pentti Peltonen ja valittiin toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi
Pentti Saleniuksen poissa ollessa Heikki Tanninen.
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§16

Strategian valmistelutilanne
EKS/2154/00.01.08.06/2018
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Toimitusjohtaja Pentti Itkonen
Kehitysjohtaja Merja Tepponen
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tiina Kirmanen
Kuntoutusjohtaja Markku Hupli

puh.
050 387 7600
0400 655 197
040 194 4936
040 561 3627
044 791 5516

Liitteet

Oheismateriaali

Eksoten hallitus merkitsi 5.12.2018 strategian valmistelutilanteen tiedoksi ja päätti, että
hallitus käsittelee strategiaa 23.1.2019 ja 6.2.2019, minkä jälkeen strategialuonnosta
käsitellään valtuustoseminaarissa 20.2.2019.
Toimitusjohtaja esittelee kokouksessa strategian valmistelutilannetta.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää merkitä valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§17

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon
hoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen
EKS/221/05.00.00.50/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Palvelupäällikkö, kotona asumisen tuki ja lyhytaikaishoito Hanna
Rönkkönen
Palvelupäällikkö, vammaispalvelujen ympärivuorokautiset palvelut
Marja-Liisa Haapakorva
Hoivajohtaja Taina Jaako

puh.
040 127 4105
040 732 1816
040 828 3186

Liitteet

Oheismateriaali

Hoitopalkkio
Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee
perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 799,84 euroon kalenterikuukaudessa 1.1.2019 lukien.
Perhehoitolain mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.7.2016 alkaen ollut 775,00
euroa kuukaudessa. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän
eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2018 vahvistettu
palkkakerroin oli 1,391 ja vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin on 1,417, jolloin
vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2019 lukien vuoden 2018 tasosta 1,87
prosenttia.
Kunnat voivat maksaa myös 799,84 euron vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita.
Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää
pienempänä.
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Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai
pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2019 lukien 1,87
prosenttia.
Kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus
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 2017 oli 1931 ja lokakuussa 2018 se oli 1960. Indeksin pisteluku on
noussut noin 1,50 prosenttia. Perhehoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärä
tarkistetaan elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi.
Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2019 alkaen 420,09
euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa
elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2019 alkaen.
Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää tulee
tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen
enimmäismäärä on 1.1.2019 alkaen 2 9 83,40 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
Palkkio perhehoidon kokemuskouluttajalle sekä mentorointipalkkio
Ennen perhehoidon toimeksiantosopimuksen laatimista perhehoitajaksi aikovan tulee
suorittaa perhehoidon ennakkovalmennus (Perhehoitolaki 263/2015, § 6). Eksoten alueella
tämä valmennus järjestetään Perhehoitoliiton laatiman valmennuspaketin mukaisena
Eksoten työntekijän sekä kokemuskouluttajan yhteistyönä. Perhehoitoliitto suosittelee
kokemuskouluttajan palkkioksi 250 €/tapaaminen + matkakulut, mikäli joutuu kulkemaan
kauemmaksi. Yksi valmennuspaketti sisältää seitsemän tapaamista. Kokemuskouluttajan
palkkio on yhteensä enintään 1750 €/valmennuspaketti + matkakulut.
Perhehoitolain 15 §:n mukaan perhehoitajalle tulee järjestää riittävä tuki tehtävässä
toimimiseen. Perhehoitoliitto järjestää koulutusta mentoritoimintaan. Mentoritoiminnassa
kokenut perhehoitaja toimii aloittavalle perhehoitajalle tukena ja kokemuksen välittäjänä.
Mentoritoiminta on tavoitteellista, määräaikaista ja palkkiollista toimintaa, josta sovitaan
kirjallisesti Eksoten kanssa. Eksoten alueella perhehoitajalle järjestetään tukea tarvittaessa
Eksoten vastuutyöntekijän toimesta, mentorointina tai vertaistukiryhmällä.
Eksoten hallitus on 24.1.2018 (§ 10) hyväksynyt perhehoidon palkkiot 1.1.2018 alkaen.
Eksotessa perhehoidon hoitopalkkioita 1.1.2019 alkaen esitetään korotettavaksi sosiaali- ja
terveysministeriön määrittämän indeksikorotuksen (1,87 %) verran ja summat pyöristetään
lähinnä seuraavaan ylempään euromääräiseen kokonaislukuun.
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Eksotessa kulukorvausta ja käynnistämiskorvausta 1.1.2019 alkaen esitetään korotettavaksi
elinkustannusindeksin (1,50 %) verran ja summat pyöristetään lähinnä seuraavaan ylempään
euromääräiseen kokonaislukuun.
Lisäksi esitetään toisen perhehoitajan kodissa tapahtuvasta perhehoitajan sijaistamisesta
maksettavan lyhytaikaisen perhehoidon mukainen hoitopalkkio.

Palkkiot
Perhehoidon palkkiot 1.1.2019 alkaen
Perhehoidon käynnistämiskorvaus (Perhehoitolaki § 18),
enimmäismäärä/henkilö
Lyhytaikainen perhehoito perhehoitajan kodissa
Yli 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 69,00 € +kulukorvaus 24,00 €/vrk
Alle 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 34,50 € + kulukorvaus 12,00 €/vrk
Lyhytaikainen perhehoito asiakkaan kodissa
Yli 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 93€ +matkakorvaus 0,43€/km yli 10 km
ylittävältä yhdensuuntaiselta matkalta
Alle 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 46,50 € + matkakorvaus 0,43 €/km yli 10 km
ylittävältä yhdensuuntaiselta matkalta
Pitkäaikainen perhehoito

2983,40
euroa/vrk
93,00
46,50
93,00 €+ km
korvaus
46,50 € +km
korvaus
euroa/kk

Hoitopalkkio

1240,00

Kulukorvaus

721,00

Toisen perhehoitajan sijaistaminen perhekodissa
Toimeksiantosopimus jokaisesta hoidettavasta
Yli 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 93 € +matkakorvaus 0,43 €/km yli 10 km
ylittävältä yhdensuuntaiselta matkalta
Alle 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 46,50 € + matkakorvaus 0,43 €/km yli 10 km
ylittävältä yhdensuuntaiselta matkalta
Mentorointipalkkio
60 €/tunti, kesto ja tapaamisten tiheys määritellään
mentorointisopimuksessa
Vertaisryhmän ohjaamisen palkkio
30 €/tapaaminen + matkakorvaus 0,43 €/km yli 10 km ylittävältä
yhdensuuntaiselta matkalta
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Toimitusjohtaja
Hallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt perhehoidon palkkiot 1.1.2019 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§19

Tiedoksi merkittävät asiat
EKS/3713/00.04.00.08/2018 Kuntainfo 15/2018: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2019
EKS/3802/00.04.00.08/2018 THL:n uusi tilastoraportti julkaistu - Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat
lokakuussa 2018
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)

puh.

Liitteet
1. Päätösluettelo 5.1.-18.1.2019

Oheismateriaali
1. Kuntainfo 15-2018
2. THL tilastoraportti: Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lokakuussa 2018

Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi valtuustoseminaaripäivän 20.2. aikataulu;
klo 9.30 aamukahvi, klo 10 seminaarin aloitus, klo 12 lounas, klo 14.30 seminaari päättyy, klo
14.30 hallituksen ryhmäkokoukset, klo 15 hallitus. Seminaari ja kokoukset pidetään Holiday
Club Saimaalla.
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§20

Muut mahdolliset asiat

Hallitus

K-siiven alustava oikeudellinen ja taloudellinen tilanne ennen taloudellista loppuselvitystä
Toimitusjohtajan valinta ja jäsenkuntien omistajaohjaus
Hallitus keskusteli omistajaohjauksesta ja Eksoten toimitusjohtajan valinnasta.
Lappeenrannan ja Imatran kaupunginhallitukset ovat ottaneet kantaa Eksoten haettavaksi
tulevan toimitusjohtajan kelpoisuusehtoihin.
Eksoten perussopimuksen mukaan Eksoten tehtävänä on järjestää sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut kaikkien jäsenkuntien puolesta. Eksote rahoittaa toimintaansa
muun muassa jäsenkunnilta perittävillä maksuilla eli jäsenkunnilla on perussopimuksen
mukaan pääsääntöisesti rahoittajan rooli.
Eksoten perussopimuksen mukaan ylintä päätösvaltaa Eksotessa käyttää valtuusto, johon
jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat jäsenet. Valtuusto valitsee Eksoten hallituksen,
joka vastaa perussopimuksen mukaan Eksoten toiminnasta ja taloudesta sekä Eksotelle
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.
Toimitusjohtajan valinnan osalta perussopimuksessa on todettu, että Eksoten valtuusto
valitsee Eksoten toimitusjohtajan. Kuntalain mukaan Eksoten hallitus valmistelee
valtuustossa käsiteltävät asiat, mukaan lukien toimitusjohtajan valinta.
Omistajaohjaus toteutuu perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien valtuustojen valitsemien
Eksoten valtuutettujen kautta.
Päätös
Merkittiin K-siiven tilannekatsaus ja perussopimuksen omistajaohjausta koskevat määräykset
tiedoksi.

Toimitusjohtaja Pentti Itkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16:24.
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§21
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 14-16,

18-21

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 17

Hallintolainkäyttölain 13 ja 15 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus, oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 17
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus
Valto Käkelän katu 3
53130 Lappeenranta
Puhelin: 040 127 4135, 040 196 3599
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi
Telekopio: 05 352 7800
Kirjaamon aukioloaika: 9 - 12 ja 13 - 15
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutosvaatimukset perusteineen
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäi-
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vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikausvaatimus on jätettävä niin
ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai
telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15.

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus

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 (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsenkunta.
Valitusviranomainen ja osoite:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502
Telekopio: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on
asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun.
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja siten kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitus-
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ajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

1

Valitusasiakirjat on toimitettava ): nimi, osoite ja postiosoitePykälät
Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa.
Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä hallinto-oikeudessa mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta ja
julkisia maksuja koskevissa asioissa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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