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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 1/2022 

Sosiaalilautakunta 20.1.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 
Kokousaika: Torstai 20.1.2022 klo 17:35-18:51  
 
Kokouspaikka: Teams etäkokous  
 
Saapuvilla   läsnä     poissa  
olleet jäsenet Veera Lindholm  pj. x  
  Leena Puumalainen  vpj. x  
  Pihla Laakso  j.  x 

Frans Kulmanen  j. x 
Tapani Rantanen  j. x 

   
 
 
Muut saapuvilla Anne Niemelä-Laaksonen  Kh:n ed. x   
olleet  Heikki Pietilä         Kh:n pj. x  
  Henri Partanen Kj. x (paikalla §1-3) 
  Laura Willman-Kitola Sos.joht./ x 

esittelijä/pöytäkirja   
    
        
Laillisuus ja  § 1 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 1-6 
 
Pöytäkirjan  § 2 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Veera Lindholm  Laura Willman-Kitola 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan    
tarkastus 
 
Tarkastusaika Maanantai 24.1.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Pihla Laakso  Tapani Rantanen 
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 31.1.2022 Kosken Tl kunnanvirasto 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 20.1.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Sosltk 20.1.2022 § 1 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat, sekä kokouksen lailli-

suuden ja päätösvaltaisuuden.  
 
Kuntalain 103 §:n 2 mom:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösval-
tainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 20.1.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

2 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Sosltk 20.1.2022 § 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä 

aakkosjärjestyksessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pihla Laakson ja Tapani 

Rantasen. Sovitaan pöytäkirjan tarkastus tehtäväksi siten, että tarkastettu pöy-
täkirja saadaan nähtävänä pidettäväksi tarkastuspäivää seuraavana maanan-
taina.  

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 20.1.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

3 § VANHUSPALVELUIDEN REKRYTOINTILISÄN SEKÄ VINKKIPALKKION MAKSAMINEN
  

 
Sosltk 15.12.2021 § 86 Kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja Sari Trygg on kutsuttu kertomaan van-

huspalveluiden ajankohtaisesta tilanteesta. Lähiaikoina on ollut haasteellista 
saada rekrytoitua henkilökuntaa sekä palvelukeskukseen, että kotipalveluun. 

 
Käsittely: Käydään asiasta keskustelua ja mietitään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tilan-

teen helpottamiseksi. Todetaan, että henkilökunnan toiveiden huomioiminen 
sekä joustavat työaikaratkaisut edistävät rekrytointiprosessin onnistumista. 
Käydään myös keskustelua rekrytoivasta oppisopimuksesta, työnantajan posi-
tiivisen maineen esille tuomisesta, vakituisen sijaisen palkkaamisen mahdolli-
suudesta sekä hälytysrahan korottamisesta joulunpyhien ajaksi.  

 
Sosiaalilautakunnan jäsen Tapani Rantanen ehdottaa hoitajille maksettavaa 
rekrytointilisää, joka olisi suuruudeltaan 200 euroa kuukaudessa, ja sitä mak-
settaisiin työssäolon kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta. Asia saa sosiaa-
lilautakunnan yksimielisen kannatuksen.  

 
Päätös: Sosiaalilautakunta päättää, että akuutin hoitajapulan paikkaamiseksi joulu-

kuussa 2021 aukijulistettaviin lähihoitajan vakansseihin otetaan käyttöön rek-
rytointilisä. Rekrytointilisä on 200 euroa kuukaudessa, ja sitä maksetaan työs-
säolon kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta. Rekrytointilisän aiheuttamat 
kustannukset huomioidaan vuoden 2022 käyttötaloussuunnitelmassa. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Sosltk 20.1.2022 § 3 Sosiaalilautakunnan kokouksessa Sosltk 15.12.2021 § 86 on asian käsittelyssä 

tapahtunut menettelyvirhe, ja tästä syystä sosiaalilautakunnan päätöstä rekry-
tointilisästä ei ole toimeenpantu. Vanhuspalveluiden henkilökunnan saatavuu-
dessa on edelleen haasteita, ja asia otetaan nyt uudelleen sosiaalilautakunnan 
päätettäväksi sosiaalijohtajan valmistelun pohjalta.  Uusien hoitajien rekrytoin-
tilisä on herättänyt keskustelua vanhuspalveluiden työntekijöissä, ja osa nykyi-
sistä hoitajista on pitänyt rekrytointilisän maksamista ainoastaan uusille työnte-
kijöille epätasa-arvoisena. Sosiaalijohtaja sekä sosiaalilautakunnan puheen-
johtaja ovat keskustelleet asiasta yhdessä palvelukeskuksen, sekä kotipalve-
lun esimiesten kanssa. Keskustelussa tulee esiin toive rekrytointilisän lisäksi 
maksettavasta vinkkipalkkiosta. Vinkkipalkkio maksettaisiin Kosken Tl kunnan 
työntekijälle, jonka vinkkaus johtaisi vanhuspalveluiden uuden työntekijän rek-
rytoimiseen.  

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää, että tammi-helmikuussa 2022 aukijulistettaviin lä-

hihoitajan vakansseihin otetaan käyttöön rekrytointilisä. Rekrytointilisä on suu-
ruudeltaan 600 euroa ja se maksetaan työntekijälle kertaluonteisena, kun hän 
on ollut töissä kuusi kuukautta.  

 
Lisäksi sosiaalilautakunta päättää, että otetaan käyttöön vinkkipalkkio, joka 
maksetaan Kosken Tl kunnan työntekijälle, jonka vinkkaus on johtanut vähin-
tään puoli vuotta kestäneeseen työsuhteeseen. Palkkio maksetaan, kun rekry-
toitu työntekijä on ollut töissä kuusi kuukautta.  
 
Ehtona palkkioiden maksamiseen on, ettei rekrytoitava työntekijä ole parhail-
laan työsuhteessa Kosken Tl kunnan vanhuspalveluissa. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 20.1.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Työntekijä merkitsee työtä hakiessaan vapaamuotoiseen hakemukseensa 
vinkkaajan nimen. Vinkkaava työntekijä hakee kirjallisesti palkkiota sosiaalijoh-
tajalta, kun rekrytoitavan henkilön kuuden kuukauden työssäoloaika täyttyy. 
Vinkkipalkkion saajan tulee olla kunnan palveluksessa palkkion maksuajankoh-
tana. Vinkkipalkkion suuruus on 600 euroa.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin.   
 
 
 
 
Pöytäkirjamerkintä: Henri Partanen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18:19.   
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 20.1.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

4 § ILMOITUSASIAT 
 
Sosltk 20.1.2022 § 4   
   
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon seuraavista ilmoitusluontei-

sista asiakirjoista: 
 

1. STM kuntainfo 8/2021 Toimeentulotuen perusosa 2022. 

2. STM kuntainfo 9/2021 Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 

1.1.2022. 

3. Valviran Päätös Dnro V/34040/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan lopettaminen / Puheklinikka Oy 

4. Valviran Päätös Dnro V/28038/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan lopettaminen / Aris4Autism Oy 

5. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky:n valtuusto / Pöytäkirja 14.5.2021 § 33 

/ ylijäämän palautus 

6. Loimaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori / Loimaan seudun liikenne-

turvallisuuskatsaus 2021 

7. Valviran Päätös Dnro V/36838/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy 

8. Tarkastuskertomus 10.12.2021 / Esperi Hoivakoti Niittykukka 

9. Turun kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2021 § 502 asia 3 / las-

tensuojelun ympärivuorokautiset ostopalvelut toimittajarekisteri 2020 ja 2021 

10. Valviran ilmoitus Dnro V/35252/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan lopettaminen / OmaValmius Oy 

11. Liedon kunnan Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 14.12.2021 § 64 / Här-

kätien yhteistoiminta-alueen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2022-2025 

12. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto 30.11.2021 § 39 

/ Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyshuollon järjestämissuunnitelman voi-

massaolon jatkaminen 

13. Valviran Päätös Dnro V/35534/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / Tecter Oy 

14. Valviran Päätös Dnro V/37571/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / Pro-tukipiste ry 

15. Valviran Päätös Dnro V/37472/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy  

16. Valviran Päätös Dnro V/37179/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / Kuuleva Oy 

17. Valviran Päätös Dnro V/37543/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy 

18. Valviran Päätös Dnro V/40040/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / Med Group Ensihoitopalvelu Oy 

19. Valviran Päätös Dnro V/39158/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen Pro-tukipiste ry 

20. Valviran Päätös Dnro V/620/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen an-

tamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 20.1.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

21. Valviran Päätös Dnro V/624/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen an-

tamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy 

22. STM kuntainfo 10/2021 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 2022 

23. STM kuntainfo 11/2021 Lastensuojelun sosiaalityön henkilömitoitus 1.1.2022 

alkaen 

24. Aluehallintovirasto Päätös LSAVI/521705.06.03/2020 Kosken Tl vanhusten-

huoltoa koskeva valvonta-asia 

25. Kaarinan kaupunki / Tammi sijaishuoltoyksikkö / tukiperhetoimintaohje 

 
Päätös:  Hyväksyttiin.    
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 20.1.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
5 § SOSIAALIJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  
 
Sosltk 20.1.2022 § 5 Sosiaalijohtajan päätöspöytäkirjat 
 

- Populus §:t 71-77 
- Viranhaltijapäätös 1 § / henkilöstö (17.12.2021) 
 
Viranhaltijapäätöksiin on mahdollista tutustua ennen lautakunnan kokousta. 

  
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon viranhaltijapäätöksistä.  
    
Päätös:  Hyväksyttiin.   
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 20.1.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

6 § MAHDOLLISET MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 
Sosltk 20.1.2022 § 6 1. Hoitohenkilöstön rokotevelvoite 
 
 2. Kosken Tl SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite palvelukeskuksen laajen-

tamiseksi. 
 
Päätösehdotus: 1. Sosiaalilautakunta merkitsee asian tiedokseen.  
 

2. Sosiaalilautakunta merkitsee asian tiedokseen. 
    
Päätös:  Hyväksyttiin.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 20.1.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS  

MUUTOKSENHAKUKIELTO 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikai-
suvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis-
telua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 1-2, 4-6 

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

  

Pykälät: 3 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

  
  Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen:  

Pykälät: 3 

 

Sosiaalilautakunta 

Härkätie 5, 31500 Koski Tl 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.  

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 

  
  Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on 

tekijän allekirjoitettava. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 20.1.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

VALITUSOSOITUS 

 Valitusviranomainen ja –aika 

  
  Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muu-
tosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi-
käli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jä-
sen. 

 Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4, 

PL 32, 20101 TURKU 

Faksi 010 36 42414 Sähköposti turku.hao@om.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Hallintovalitus 

Pykälät:  

Valitusaika 30 päivää. 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Seuraaviin hankintoja koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta 
Markkinaoikeudelta, Erottajankatu 1-3, PL 118 ,00131 Helsinki. Päätök-
sistä voidaan tehdä myös oikaisuvaatimus Kosken Tl sosiaalilautakun-
nalle, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 

Pykälät: 
  

Valituskirja 

  

Valituskirjassa on ilmoitettava 

-         valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

-         päätös, johon haetaan muutosta 

-         miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaa-
ditaan tehtäväksi 

-         muutosvaatimusten perusteet 

mailto:turku.hao@om.fi
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 20.1.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti alle-
kirjoitettava. 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 ennen valitusajan päättymistä. 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: 

Kosken Tl sosiaalilautakunta 

Härkätie 5, 31500 Koski Tl 

 Pykälät:  

----- 

  
Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytä-

kirjan otteeseen. 

 
Perittävät maksut Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista pe-

rittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta pe-
ritään oikeudenkäyntimaksua kulloinkin voimassa olevan taksan mu-
kaan. 

Käsittelymaksuja ei peritä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-
oikeudessa sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta tai vaa-
leja koskevissa asioissa eikä hallinto-oikeudessa verotusta, kunnallisve-
rosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa 
asioissa.  

 
 
 
 
 


