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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 2/2022 

Sosiaalilautakunta 17.2.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 
Kokousaika: Torstai 17.2.2022 klo 17:03-17:58  
 
Kokouspaikka: Teams etäkokous  
 
Saapuvilla   läsnä     poissa  
olleet jäsenet Veera Lindholm  pj. x  
  Leena Puumalainen  vpj. x (läsnä § 8-16)  
  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.  - 
  Henri Partanen Kj. x (läsnä § 10-16) 
  Laura Willman-Kitola Sos.joht./ x 

esittelijä/pöytäkirja   
    
        
Laillisuus ja  § 7 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 7-16 
 
Pöytäkirjan  § 8 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset   
 
  Veera Lindholm  Laura Willman-Kitola 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Maanantai 21.2.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Leena Puumalainen Frans Kulmanen 
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 28.2.2022 Kosken Tl kunnanvirasto 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 17.2.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

7 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Sosltk 17.2.2022 § 7 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 17.2.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

8 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Sosltk 17.2.2022 § 8 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä 

aakkosjärjestyksessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Leena Puumalaisen ja 

Frans Kulmasen. Sovitaan pöytäkirjan tarkastus tehtäväksi siten, että tarkas-
tettu pöytäkirja saadaan nähtävänä pidettäväksi tarkastuspäivää seuraavana 
maanantaina.  

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Pöytäkirjamerkintä;  Leena Puumalainen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17:06.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 17.2.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

9 § SOPIMUS VIRKA-AIKAISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN PILOTTIKOKEILUN JÄRJES-
TÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ  

 
Sosltk 17.2.2022 § 9 Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluu asiakkaiden välittömän tuen ja avun tar-

peen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä tarvittavien viranomaispäätös-
ten tekeminen.  

 
Sosiaalipäivystystä toteutettaessa toimitaan yhteistyössä mm. muiden sosiaa-
lipalveluiden tuottajien, ensihoitopalvelun, terveydenhuollon päivystyksen, pe-
lastustoimen, poliisin ja hätäkeskuksen kanssa.  

 
Varsinais-Suomen kunnat ovat 29.10.2019 laaditulla, kuntalain (410/2015) 49 
§:ssä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta an-
netun lain (733/1992) 4 §:n 1 momentin kohdassa tarkoitetulla sopimuksella 
sopineet kuntien välisestä yhteistyöstä sosiaalihuoltolain (1301/2014) 29 §: n 
mukaisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä virka-ajan ulkopuolella.  

 
Maakunnallisen sosiaalipäivystyksen toiminnan ja kustannusten toteutumista 
seurataan ja toimintaa kehitetään sopijapuolten edustajista koostuvassa maa-
kunnallisen sosiaalipäivystyksen ohjausryhmässä.   

 
Ohjausryhmän kokouksessa 15.9.2021 on linjattu, että myös alueen virka-ai-
kaisen sosiaalipäivystystoiminnan keskittämiselle Turkuun on ohjausryhmän 
laaja tuki. Kokouksessaan 10.1.2022 on ohjausryhmä linjannut, että virka-ai-
kaisen sosiaalipäivystyksen keskittämistä Turkuun kokeillaan 2 kuukauden pi-
tuisella pilottikokeilulla, johon osallistuvat Auran kunta, Kosken Tl kunta, Liedon 
kunta, Loimaan kaupunki, Marttilan kunta, Oripään kunta, Paimion kaupunki, 
Pöytyän kunta, Vehmaan kunta sekä Turun kaupunki.  

 
Ohjausryhmän linjauksen pohjalta on laadittu liitteenä oleva sopimus virka-ai-
kaisen sosiaalipäivystyksen pilottikokeilusta em. kuntien kesken.   

 
Pilottikokeilusta aiheutuvat kustannukset (pilotin talousarvion mukaisesti 9500 
€, joka koostuu kahden sosiaalityöntekijän 50 % työpanoksesta 2 kuukauden 
kokeilun aikana) lisätään maakunnallisessa sosiaalipäivystyksen ohjausryh-
mässä 10.1.2022 sovitun mukaisesti kaikki alueen kunnat kattavan maakun-
nallisen sosiaalipäivystyksen kokonaiskustannuksiin.  

 
Maakunnallisen sosiaalipäivystyksen kustannukset jaetaan vuonna 2019 laa-
ditun sopimuksen mukaisesti sopimuskunnille väestöperusteisesti pohjautuen 
edellisen vuoden 31.12. mukaiseen kunnan asukaslukuun. 

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää: 
 

1. hyväksyä omalta osaltaan sopimuksen virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen 
pilottikokeilun järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä ajalla 1.3 – 
30.4.2022 

2. oikeuttaa sosiaalipäivystyksessä työskentelevät sosiaalityöntekijät päättä-
mään sosiaalipäivystyksen toiminta-aikana päivystykseen tulevien asiak-
kaiden osalta sosiaalihuoltolaissa (1301/2014), lastensuojelulaissa 
(417/2007), vanhuspalvelulaissa (980/2012) ja toimeentulotukilaissa 
(1412/1997) tarkoitetuista kiireellisistä toimenpiteistä.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 17.2.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

3. oikeuttaa sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitolan allekirjoittamaan liitteenä 
olevan sopimuksen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Liitteet:  Liite 1 Sopimus virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen pilottikokeilun järjestämi-

sestä kuntien välisenä yhteistyönä.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 17.2.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

10 § TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
Sosltk 17.2.2022 § 10 Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.1.2022, 8 § antanut ohjeet lautakuntien 

toimintakertomuksen laatimiseksi. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvi-
tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutu-
misesta. Kunnanhallitus on pyytänyt lautakuntia jättämään toimintakertomuk-
sen vuoden 2021 osalta kunnanhallitukselle helmikuun 2022 loppuun men-
nessä.  

 
Sosiaalitoimen toimintakertomus vuodelta 2021 esitellään sosiaalilautakunnan 
kokouksessa. Tilinpäätöksen valmistuttua talous- ja tunnusluvut tullaan päivit-
tämään toimintakertomukseen.  

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta hyväksyy vuoden 2021 toimintakertomuksen ja esittää sen 

edelleen kunnanhallitukselle. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Pöytäkirjamerkintä:  Henri Partanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17:16.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 17.2.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

11 § PÄÄTÖSLUETTELOT 2021 
 
Sosltk 17.2.2022 § 11  
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon seuraavista ilmoitusluontei-

sista asiakirjoista: 
 

1. Sosiaalijohtajan päätösluettelo 2021, aikuis- ja perhetyö 
2. Palvelukeskuksen vastaavan sairaanhoitajan päätösluettelo 2021, palve-

luasumis- ja perhehoitopäätökset.  
3. Kotipalvelun vastaavan sairaanhoitajan päätösluettelo 2021, kotiin annet-

tava koti- ja tukipalvelu 
4. Sosiaaliohjaajan päätösluettelo 2021, aikuis- ja perhetyö 
5. Sosiaaliohjaajan päätösluettelo 2021, omaishoidon tuki 
6. Sosiaaliohjaajan päätösluettelo 2021, toimeentulotukipäätökset. 
7. lastensuojelun sosiaalityöntekijän päätösluettelo 2021, lastensuojelu  
8. lastensuojelun sosiaalityöntekijän päätösluettelo 2021, toimeentulotuki 
9. lastensuojelun sosiaalityöntekijä päätösluettelo 2021, aikuis- ja perhetyö 
10. Toimistosihteerin päätösluettelo 2021, välitystilipäätökset 
11. Toimistosihteerin päätösluettelo 2021, palvelukeskuksen ja yksityisen pal-

velutalon palvelumaksupäätökset 
 

Päätös:  Hyväksyttiin.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 17.2.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

12 § TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2022 
 

 
Sosltk 17.2.2022 § 12 Sosiaalitoimen päävastuualuesäännössä on määräykset vastuualueiden esi-

miehistä sekä viranhaltijoiden tehtävistä. Sosiaalijohtaja hyväksyy tositteet il-
man eri valtuutusta.  

 
Päätösehdotus: Valtuutetaan seuraavat viranhaltijat hyväksymään tositteet omilta toiminta-alu-

eiltaan: 
 

1. Kotipalvelu  kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja 
palvelukeskuksen vastaava sairaan-
hoitaja 

     
 

2. Palvelukeskus palvelukeskuksen vastaava sairaan-
hoitaja 

   kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja 
     

 
3. Kuntouttava päivätoiminta sosiaaliohjaaja 

 
4. Lastensuojelu  vastaava sosiaalityöntekijä 

 
5. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tositteet sosiaalijohtajan 
poissa ollessa  sosiaaliohjaaja 
 
6. Muu palveluasuminen palvelukeskuksen vastaava sairaan-

hoitaja 
    
 
7.Vammaispalvelut  sosiaaliohjaaja 

 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 17.2.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

13 § VUODEN 2022 KÄYTTÖSUUNNITELMA 
 
Sosltk 17.2.2022 § 13 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitel-

man vuosille 2022 – 2024 kokouksessaan 20.12.2021.   
 

Talousarviojärjestelmään kuuluu, että viranhaltijat ja toimielimet hyväksyvät lo-
pulliset valtuuston päätökseen soveltuvat käyttösuunnitelmat sitten, kun val-
tuusto on hyväksynyt talousarvion. 

 
Hyväksyessään valtuuston päätökseen soveltuvat käyttösuunnitelmat hallinto-
kuntien / viranhaltijoiden on kohdistettava menot ja tulot tehtäväalueen/vastuu-
alueen sisällä siten, että asetetut tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään ta-
lousarvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa ja talousarvioon merkityt tulot 
kerätään kunnalle.  

 
Sosiaalijohtaja esittelee kokouksessa sosiaalilautakunnan vuoden 2022 käyt-
tösuunnitelman.  

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2022 ja antaa sen 

edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. 
   
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 17.2.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

14 § ILMOITUSASIAT 
 
Sosltk 17.2.2022 § 14   
   
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon seuraavista ilmoitusluontei-

sista asiakirjoista: 
 

1. Työ- ja elinkeinoministeriö Kirje 17.12.2021 / Kirje kuntien tehtävistä ja resurs-

seista kotoutumisen edistämisessä 

2. Valviran ilmoitus Dnro V/459/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan nimenmuutos / Lookinno Oy 

3. Valviran ilmoitus Dnro V/41509/2021 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon pal-

velutoiminnan alkamisesta / Telerad JH oy 

4. Valviran Päätös Dnro V/41509/2021 Lupa yksityisen terveydenhuollon palve-

lujen antamiseen / Telerad JH oy 

5. Aluehallintovirasto Ilmoitus LSAVI/14887/2021 Ilmoitus yksityisen terveyden-

huollon palvelutoiminnan alkamisesta / Puhevirkku Oy 

6. Aluehallintovirasto Päätös LSAVI/14887/2021 Lupa yksityisen terveydenhuol-

lon palvelujen antamiseen / Puhevirkku Oy 

7. Aluehallintovirasto Ilmoitus LSAVI/14733/04.01.01/2021 Yksityisten sosiaali-

palvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen / Hoitokoti Niittykukka Oy c/o Esperi 

Care Oy 

8. Aluehallintovirasto Ilmoitus LSAVI/13932/2021 Ilmoitus yksityisen terveyden-

huollon palvelutoiminnan alkamisesta / Occu Oy 

9. Aluehallintovirasto Päätös LSAVI/13932/2021 Lupa yksityisen terveydenhuol-

lon palvelujen antamiseen / Occu Oy 

10. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö / 

ikäihmisten perhehoidon toimintaohje vuodelle 2022 / hyväksytty tukiryhmän 

kokouksessa 20.10.2021 

11. Vapi ry / hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa 

12. KEHA-keskus Dnro VARELY/2465/2021 Päätös korvauksesta kuntouttavan 

työtoiminnan järjestämiseen / 1.-30.11.2021 1463,05 € 

13. Sosiaalipalvelujen odotusajat Koskella 1.7.-31.12.2021 

14. Sopimus henkilötietojen käsittelystä, RAVA- järjestelmä 

 
Päätös:  Hyväksyttiin.   
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 17.2.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
15 § SOSIAALIJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  
 
Sosltk 17.2.2022 § 15 Sosiaalijohtajan päätöspöytäkirjat 
 

Viranhaltijapäätös 1 § / yleiset (9.2.2022) 
 
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 17.2.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

16 § MAHDOLLISET MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 
Sosltk 17.2.2022 § 16 Vanhuspalveluiden tilannekatsaus 
 
Päätösehdotus:  Sosiaalilautakunta merkitsee asian tiedokseen.  
    
Päätös:  Hyväksyttiin.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 17.2.2022 

 

 

 

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: 7-8, 10-11, 14-16.  

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

  

Pykälät: 9, 12-13.  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

  
  Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen:  

Pykälät: 9, 12-13.  

 

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 17.2.2022 

 

 

 

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 17.2.2022 

 

 

 

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.  

 
 
 
 
 


