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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Ahonen ja Jorkka Lehtonen.
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3§
OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA 2017
Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen
johdosta 1.1.2017 lukien
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 2016 vahvistettu palkkakerroin on 1,373 ja vuodelle 2017 vahvistettu palkkakerroin on 1,389.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2017 lukien 392,00 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 784,01 euroa kuukaudessa.
Palkkakertoimet ja alimpien hoitopalkkioiden määrät vuosina 2006–2017 ilmenevät liitetaulukosta.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2017 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin,
jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2017
vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,17 prosentin korotusta vuoteen
2016 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 1,17 prosentin korotus tehdään 1.1.2017 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta päättää, että ylläolevan mukaisesti Taivassalossa 1tukiluokan mukainen ns. ”normaali” omaishoidontuki on 1.1.2017 lukien 392,34€/kk. Vuodesta 2018 elinkustannusindeksiin ja palkkakertoimeen sidotut muutokset hoitopalkkioihin
ym. tulevat voimaan automaattisesti elinkustannusindeksin ja /tai palkkakertoimen muuttuessa vuodenvaihteessa.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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4§
ELATUSAPUJEN JA ELATUSTUKIEN MÄÄRÄT NOUSEVAT 1.1.2017

Lain eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (583/2008) mukaan eräiden
elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden
alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) nousua vastaavasti. Vuotuinen muutos
lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan. Lain tarkoittamia korvauksia ovat avioliittolain
(234/1929), lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) ja vahingonkorvauslain
(412/1974) tarkoittama elatusapu, rikosvahinkolaissa (1204/2005) tarkoitettujen tulojen tai elatuksen vähentymisestä tai elatusvelvollisen menetyksestä toistuvina avustuksina maksettavat korvaukset sekä elatustukilaissa (580/2008) tarkoitettu elatustuki.
Elinkustannusindeksin pisteluku oli 1911 lokakuussa 2015 ja 1920 lokakuussa 2016.
Elinkustannusindeksi nousi lokakuusta 2015 lokakuuhun 2016 0,47 prosenttia. Näin
ollen laissa eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia nostetaan 0,47 prosenttia 1.1.2017 lukien.
Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapu-sopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.
Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2017 lukien 155,50 euroa kuukaudessa lasta kohden. Nyt täysi tuki on 154,77 euroa kuukaudessa, joten tuki nousee 0,73 euroa
kuukaudessa.

Elatusapujen indeksitarkistustaulukko
Korotus
alkaen
1.1.1995

Korotus-%

1.1.2000

5%

1.1.2002

5%

1.1.2007

5%

1.1.2009

5%

1.1.2010

2,30 %

1.1.2011

2,38 %

1.1.2012

3,57 %

1.1.2013

2,63 %

1.1.2014

1,17 %

5%
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vahvistettu
ennen 1.1.2007
vahvistettu
kaikkiin
sopimuksiin
kaikkiin
sopimuksiin
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sopimuksiin
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sopi-
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muksiin
kaikkiin
muksiin
kaikkiin
muksiin
kaikkiin
muksiin

sopisopisopi-

Elatusapuohjeen rahamäärien indeksitarkistus
Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi valmisteltiin oikeusministeriön ja
sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä vuosina 2005–2007. Se annettiin kunnille
14.6.2007 sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedotteella 7/2007. Ohje on julkaistu
oikeusministeriön julkaisuna 2007:2 ja se on sekä suomen- että ruotsinkielisenä löydettävissä oikeusministeriön Internet-sivuilta.
Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kuntien sosiaaliviranomaisten toimintaa,
kun ne opastavat vanhempia elatusavun oikean määrän arvioimisessa ja harkitsevat,
voidaanko vanhempien tekemä sopimus elatusavusta vahvistaa. Ohje perustuu lapsen elatuksesta annetun lain säännöksiin. Sillä ei kuitenkaan ole viranomaisten toimintaa sitovaa vaikutusta, vaan se on oikeudelliselta luonteeltaan elatusapujen määräytymisperusteita koskeva suositus.
Ohjeessa olevat rahamäärät perustuvat sen valmisteluajan tilanteeseen. Jotta ohje
säilyttäisi ajanmukaisuutensa, ohjeessa olevia rahamääriä tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta prosenttimäärällä, joka vastaa elatusapuihin tulevaa indeksitarkistusta. Elatusavut nousevat 0,47 prosenttia vuoden 2017 alusta lukien.
Muutoksen laskemisen jälkeen tulos on pyöristetty lähimpään tasaeuroon. Ohjeen
kohdassa 4.2. olevat luonapitovähennysten summat on kuitenkin pyöristetty lähimpään 50 senttiin.
Elatusapuohjeessa olevat rahamäärät ovat 1.1.2017 lukien seuraavat:
-

kohta 2.2.2. Yleisten kustannusten määränä pidetään:



lapsen ollessa 0–6-vuotias 297 euroa kuukaudessa;



lapsen ollessa 7–12-vuotias 346 euroa kuukaudessa;



lapsen ollessa 13–17-vuotias 466 euroa kuukaudessa.

-

kohta 3.3.1.2.: Yleisten elinkustannusten määränä pidetään:



yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan osalta 597 euroa kuukaudessa;
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 avioliitossa, avioliitonomaisessa suhteessa tai muussa parisuhteessa elävän henkilön osalta 502 euroa kuukaudessa.
-

kohta 3.3.6.4. Jos vanhemman aviopuoliso on hyväksyttävästä syystä kokonaan tai
osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää aviopuolisonsa yleisiin elinkustannuksiin ja asumiskustannuksiin tarvittavan määrän. Vähennyksen
enimmäismäärä on kuitenkin yleisten elinkustannusten osalta 502 euroa kuukaudessa ja asumiskustannusten osalta 3.3.2. kohdan 1–5 kappaleen mukaan laskettu määrä.

-

kohta 3.3.6.5. Jos vanhemman avopuoliso on avopuolisoiden yhteisen lapsen hoidon
vuoksi kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää
avopuolisonsa elinkustannuksiin tarvittavan määrän, kuitenkin enintään 249 euroa
kuukaudessa.

-

kohta 3.3.7. Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan huomioon sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa niistä. Kustannukset otetaan huomioon halvimman tarkoituksenmukaisen matkustustavan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Vähennyksen saa kuitenkin
tehdä vain siltä osin kuin kustannusten määrä lasta kohden ylittää 120 euroa kuukaudessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 120 euroa kuukaudessa lasta kohden.
Kohta 4.2.1. Luonapitovähennyksen määrä ilmenee seuraavasta taulukosta:
Luonapidon
määrä keskimäärin
alle 7 yötä
kuukaudessa
7–9
yötä
kuukaudessa
10–12 yötä
kuukaudessa
13–15 yötä
kuukaudessa

0–6vuotias
lapsi
ei vähennystä
31,50 €

7–12vuotias
lapsi
ei vähennystä
33,50 €

13–17vuotias
lapsi
ei vähennystä
37,00 €

42,00 €

45,00 €

51,00 €

54,50 €

58,50 €

64,00 €

EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee elatusapujen ja elatustukien määrät vuodelle
2017 tiedokseen. Vuodesta 2018 elinkustannusindeksiin ja palkkakertoimeen sidotut muutokset hoitopalkkioihin ym. tulevat voimaan automaattisesti elinkustannusindeksin ja /tai
palkkakertoimen muuttuessa vuodenvaihteessa.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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5§
TOIMEENTULOTUEN PERUSOSA 2017
Toimeentulotukilain 9 a §:n mukaan toimeentulotuen perusosan määriä tarkistetaan vuosittain kansan-eläkeindeksin perusteella. Eduskunnan käsiteltävänä olevan hallituksen lakiesityksen (HE 149/2016 vp) mukaisesti kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden 2016 tasolle ja tämän lisäksi kansaneläkeindeksi alennettaisiin 0,85 prosentilla. Lakiesitykseen sisältyy myös ehdotus toimeentulotuesta annetun lain
muuttamisesta, jonka mukaan tuen perusosan määrän korottamisella turvataan se, että perusosan taso nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti. Ehdotetuilla muutoksilla pannaan toimeen valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa
vuosille 2017-2020.
Toimeentulotukilaissa tarkoitettu tuen perusosa kattaa lain 7 a §:ssä mainitut tavanomaiset
ja välttämättömät toimeentuloon liittyvät menot. Toimeentulotukilain 9 §:ssä on säädetty yksin asuvan aikuisen henkilön ja yksinhuoltajan perusosan määrästä kuukautta kohden.
Muiden kotitalouteen kuuluvien henkilöiden ja alaikäisten lasten perusosat on vahvistettu
prosentteina aikuisen henkilön perusosasta.
Toimeentulotuen perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa säädetään. Toimeentulotukilain 9 §:ssä vahvistettu tuen perusosan määrä 448,89
euroa kuukaudessa vastaa sitä kansaneläkeindeksi pistelukua, jonka mukaan vuoden 2011
tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Tuen perusosan määrää tarkistetaan kunkin vuoden alussa samassa suhteessa kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on muuttunut siitä pisteluvusta, jonka mukaisena toimeentulotuen perusosa on määritelty laissa. Vuonna 2016 yksin asuvan aikuisen saama toimeentulotuen kansaneläkeindeksillä tarkistettu perusosan määrä on 485,50 euroa.
Valtioneuvoston Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvä 0,85 prosentin suuruinen vähennys ei koske toimeentulotukea. Hallituksen edellä mainitussa lakiesityksessä ehdotetaan tämän vuoksi perusosan tasoa korotettavaksi vuonna 2017 ehdotettu indeksitarkistus
huomioiden 0,5 prosentilla. Yksin asuvan aikuisen lain 9 §:ssä säädetty perusosa nousisi
448,89 eurosta 455,00 euroon. Muutoksen toteuttaminen korottamalla laissa säädettyä perusosan määrää on tarpeen, jotta tarkistaminen olisi myös jatkossa mahdollista yhtä kansaneläkeindeksin pistelukua käyttämällä. Vuonna 2017 indeksillä tarkistettu yksin asuvan
aikuisen henkilön saaman perusosan määrä olisi siten 487,89 euroa.
Perusosien euromäärät ovat vuonna 2017 seuraavan taulukon mukaiset edellyttäen, että
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen ja Tasavallan Presidentti sen vahvistaa.
Kansaneläkelaitos soveltaa kaikissa kunnissa samoja toimeentulotuen perusosien euromääriä. Yksin asuvan henkilön saaman perusosan määrä on 1.1.2017 lähtien 487,89 euroa
kuukaudessa. Yksinhuoltajalle korotettuna maksettavan perusosan määrä on 536,68 euroa.
Toimeentulotuen perusosien määrät 1.1.2017 lähtien
Tuen saaja

Euroa/kk

Euroa/pv 1)

Yksin asuva 2)

487,89

16,26

Yksinhuoltaja

536,68

17,89

Muu 18 vuotta täyttänyt ja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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13,82

Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva
18 vuotta täyttänyt henkilö

356,16

11,87

10-17-vuotias 1. lapsi

341,52

11,38

10-17-vuotias 2. lapsi

317,13

10,57

10-17-vuotias 3. lapsi jne

292,73

9,76

Alle 10-vuotias 1. lapsi

307,37

10,25

Alle 10-vuotias 2. lapsi

282,98

9,43

Alle 10-vuotias 3. lapsi jne

258,58

8,62

10-17-vuotias lapsi

Alle 10-vuotias lapsi

1)

Kun toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi (toimeentulotukilaki 15 §), toimeentu-lotuen perusosan määrä päivää kohti on laskettu jakamalla kuukausimäärä kolmellakymmenellä

2)

Sekä yhdessä 18 vuotta täyttäneen lapsensa kanssa asuva vanhempi, joka ei ole avioliitossa tai elä toimeentulotuki-lain 3 § 1 momentin mukaisissa avioliitonomaisissa olosuhteissa (toimeentulotukilaki 9 §)

Sosiaali- ja terveysministeriön käyttämät perusosien laskentaperiaatteet on esitelty STM Kuntainfossa 8/2013 (26.11.2013).

EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee toimentulotuen perusosat vuodelle 2017 tiedokseen.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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6§
PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2017
Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 1.1.2017 lukien.
Hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 784,03 euroon. Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n
mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden
784,03 euroon kalenterikuukaudessa 1.1.2017 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 2016 vahvistettu
palkkakerroin on 1,373 ja vuodelle 2017 vahvistettu palkkakerroin on 1,389, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2017 lukien vuoden 2016 tasosta 1,17 prosenttia.
Kunnat voivat maksaa myös 784,03 euron vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita.
Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää
pienempänä.
Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai
pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2017 lukien 1,17
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 2015 oli 1911 ja lokakuussa 2016 se oli 1920. Indeksin pisteluku on
noussut noin 0,47 prosenttia. Perhehoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee
nyt tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.
Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2017 alkaen
411,52 euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2017 alkaen.
Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen
enimmäismäärä on 1.1.2017 alkaen 2 922,52 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta hyväksyy oheiset perhehoidon palkkiot ja korvaukset
1.1.2017 lukien.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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7§
VETERAANIEN PALVELUIHIN LISÄÄ RAHAA VUONNA 2017
Liite 1: Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut - ohjekirje 2017
Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 veteraanien kotona asumista tukevia palveluja vahvistetaan tuntuvasti. Tavoitteena on järjestää veteraaneille tarpeen mukaiset maksuttomat kotiin
annettavat avopalvelut.
Valtiokonttorin tehtävänä on ohjata valtion budjettivaroista kuntiin rintamaveteraanien kuntoutus- ja avopalvelujen järjestämistä varten yhteensä 41,3 miljoonaa euroa (talousarvioesitys vuodelle 2017). Määrärahaan lisätään 20 miljoonaa euroa kotihoidon palvelujen järjestämiseen.
Valtiokonttori lähettää kuntiin ohjeistuksen joulukuussa 2016, sen jälkeen kun eduskunta on
hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion. Ohjeistus sisältää tarkat kuntakohtaiset tiedot rahasummasta sekä sen käytöstä kunnallisten avopalvelujen, tuetun kotikuntoutuksen ja monipuolisten kuntoutuspalvelujen järjestämiseen. Kunta saa Kelasta veteraanien henkilötiedot.
Kunta voi tehdä palvelupäätöksiä kuntoutuspalveluista ja avopalveluista heti tammikuussa
2017.
Juhlavuoden 2017 osana on myös sotainvalidien haittaraja-asteen lasku 1.1.2017. Tuolloin
kaikki sotainvalidit (vähintään 10 % haitta-aste) pääsevät maksuttomien kunnallisten avopalveluiden piiriin.
On tärkeää, että veteraanin kanssa yhdessä laaditaan tai päivitetään jo olemassa oleva
hoito- ja palvelusuunnitelma ja suunnitellaan hänelle tarpeenmukainen palvelukokonaisuus.
Tavoitteena on tukea veteraanin toimintakykyä niin, että hän voi asua omassa kodissaan
mahdollisimman pitkään.
Taivassalossa palvelusuunnitelmat tehdään vanhuspalveluissa ja kotiin vietävien avopalveluihin määrärahaa on myönnetty kaikille veteraaneille vähintään 1000€/veteraani vuonna
2016. Tätä määrää on mahdollista nyt korottaa vuodelle 2017 käytettäväksi veteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee em. asiat tiedokseen.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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8§
KOTIHOIDON MOBIILI- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN HANKKIMINEN
Liite 2: Mediatriin kiinteästi integroitu Medimobi Kotihoidon ohjelmistoratkaisu
Liite 3: Medimobi SaaS–palveluratkaisu
Taivassalon vanhuspoliittisen ohjelman ja vuodelle 2017 tehdyn talousarvion toimenpideohjelman mukaisesti vanhusten palveluissa on valmisteltu kotihoidon mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa. Mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa kotihoidon
resurssien tehokkaamman hyödyntämisen ja välittömän asiakastyöajan osuuden lisäämisen. Valmistelua on tehty yhteistyössä Uudenkaupungin, Vehmaan, Pyhärannan ja Kustavin vanhuspalveluiden kanssa.
Mediconsult Oy:n Medimobi Kotihoito on niin Taivassalon kuin em. kuntien vanhusten palveluissa käytössä olevaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä Mediatriin kiinteästi integroitu
ohjelmistoratkaisu.
Vanhusten palvelujen talousarviossa vuodelle 2017 on varattu määrärahat mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmän ja siihen tarvittavan laitteiston hankintaan, käyttöönottoon ja
koulutukseen sekä Medimobi Saas-palvelun ostoon. Hankinnan kokonaishinta muodostuu
kertaluontoisista käyttöönottoja koulutuskuluista13 780 € sekä vuositasolla kuukausittain
laskutettavista laite- ja ylläpito- ja palvelumaksuista 58 404 €/v. Taivassalon osuus on noin
1/5-osa kokonaiskustannuksista.
Medimobi Kotihoito ohjelmistoratkaisun hankinnasta ovat olleet kiinnostuneita myös muut
terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen kunnat. Kustannussäästöjä olisi mahdollista saada
mm. yhdessä toteutetuista laite- ja Saas-palveluhankinnoista sekä käyttöönotto- ja
koulutuskuluista.
Lisätietoja: Vanhustyön johtaja Jaana Palmroos p. 050 387 33 53.
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hankkia Medimobi Kotihoidon ohjelmisto ratkaisun, sekä Medimobi Saas-palveluratkaisun Mediconsult Oy:n tarjousten mukaisesti.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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9§
TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 1.1.2017 ALKAEN
Liite 4: Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistus 1.1.2017 alkaen
Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden
2017 alussa. Toimeentulotukilain muutokset hyväksyttiin eduskunnassa 12.3.2015. Toimeentulotukilakiin tehtiin muutoksia vielä jälkikäteen ja presidentti vahvisti ne 9.12.2016.
Tehdyssä lakimuutoksessa perustoimeentulotuen taso ja myöntämisperusteet pysyvät ennallaan. Toimeentulotuki säilyy viimesijaisena, hakemukseen perustuvana turvana. Kela
vastaa itsenäisesti perustoimeentulotukeen liittyvästä harkinnasta. Kela on sitoutunut varmistamaan, että asiakkaat ohjataan sosiaalityön palvelujen piiriin niiden perusteiden mukaan, joista Kela ja kunnat ovat yhdessä sopineet. Vahvistetun lakiesityksen mukaan Kela
myös tekee perusosan alennuksiin liittyvän harkinnan ja vastaa asiakkaan ohjaamisesta
kunnan sosiaalitoimeen suunnitelman tekemistä varten.
Toimeentulotuen käsittelyajat on lakimuutoksessa säilytetty entisellään. Myös asiakkaan
oikeus keskusteluun kunnan sosiaaliviranomaisen kanssa on pysytetty ennallaan. Lisäksi
asiakkaalle turvataan uuden lain mukaan mahdollisuus keskustella perustoimeentulotukeen
liittyvistä asioista Kelan toimihenkilön kanssa seitsemän päivän määräajassa. Toimeentulotukihakemus tehdään Kansaneläkelaitokselle, jonka tulee tehdä hakemuksen perusteella
päätös perustoimeentulotuesta. Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tehdään kunnan toimielimelle, jos hakija on saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn
päätöksen perustoimeentulotuesta. Perustoimeentulotuen myöntää hakemuksesta Kansaneläkelaitos Suomessa oleskelevalle hakijalle tai perheelle.
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntää hakemuksesta sen kunnan toimielin,
jonka alueella hakija tai perhe vakinaisesti oleskelee. Siltä osin kuin hakija esittää hakemuksessaan sellaisia menoja, joita ei voida ottaa huomioon tehtäessä päätöstä 7 §:n mukaisesta perustoimeentulotuesta, Kansaneläkelaitoksen on toimitettava hakemus viipymättä asiassa toimivaltaiseen kuntaan tehtyään hakemuksen perusteella päätöksen perustoimeentulotuesta. Kansaneläkelaitoksen on, tarvittaessa yhteistyössä asianomaisen kunnan
kanssa, arvioitava, onko asiakkaan täydentävän tai ehkäisevän tuen tarve kiireellinen. Jos
tuen tarve arvioidaan kiireelliseksi, Kansaneläkelaitoksen on käsiteltävä hakemus myös perustoimeentulotuen osalta kiireellisenä.
Kunnalla on mahdollisuus myöntää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun
turvaamiseksi poikkeustilanteissa ilman, että asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen
on kyseisenä ajanjaksona päätöksellä arvioitu ja ratkaistu. Tuki myönnetään näissä tilanteissa ehkäisevänä toimeentulotukena. Tämän tyyppinen poikkeus on tilanne, jossa Kansaneläkelaitos ei pysty palvelemaan, mutta henkilölle on turvattava kiireellinen ja välttämätön apu. Tilanteessa on kyse asiakkaan akuutista tilapäisestä taloudellisen tuen tarpeesta,
joka ei kiireellisyytensä vuoksi voi odottaa Kansaneläkelaitoksen palveluiden aukioloa. Tämä mahdollistaa toimeentulotuen myöntämisen kunnassa esimerkiksi sosiaalipäivystyksessä Kansaneläkelaitoksen aukioloaikojen ulkopuolella ilman asiakkaan perustoimeentulotukioikeuden arvioita ja päätöstä.
Ohjeistus noudattelee pääsääntöisesti aiempaa toimeentulotuen myöntämisohjeistusta.
Muutokset liittyvät ainoastaan tuleviin lakimuutoksiin.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta hyväksyy liitteenä olevan täydentävän ja ehkäisevän
toimeentulotuen ohjeistuksen 1.1.2017 alkaen.
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10 §
TIEDOKSI
Annetaan tiedoksi peruspalvelulautakunnalle seuraavat asiat:
1)

Valviran päätökset: Amorinranta Oy, ilmoitus, Debora Oy, luvan muutos,
Evantia kuntoutus Oy, ilmoitus, nimenmuutos ja luvan muutos, Exsarcio Oy, lopetusilmoitus, KT-Lanssi Oy, aloitusilmoitus ja uusi lupa, Racing Rescue Finland, aloitusilmoitus ja uusi lupa, Suomen Terveystalo Oy, luvan muutos, Umpikujasta rauno
lehtonen Oy, lopetusilmoitus

2)

Hankintapäätös, Turun kaupunki sijaishuollon ostopalvelu 1.1.2017 eteenpäin

3)

VSSHP kuntien tasaerälaskutus vuonna 2017

4)

Kompassi-hanke asettamispäätös ja hankesuunnitelma

EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee em. asiat tiedokseen.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
1-7,9-10§
HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta
valittamalla:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

8§

Oikaisuvaatimusviranomainen

aika

Taivassalon peruspalvelulautakunta
Keskustie 9

14 päivää
päätöksen
tiedoksisaannista

23310 TAIVASSALO

Oikaisuvaatimusajan
alkaminen

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea kunnallisvalituksella muutosta myös asianosainen ja kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja
eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Kunnallisvalitus
§

valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus
§

päivää

Muu valitusviranomainen
§

päivää
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Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitusasiakirja

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä , josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:
§

Lisätietoja *)
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