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Sosiaalilautakunta 
 
Yleistä: 

Varajäsenet: 
 

 Puheenjohtaja: Veera Lindholm Jaana Jalli  
Varapuheenjohtaja Leena Puumalainen  Virpi Hahko 

   Pihla Laakso  Elina Kivikallio  
Frans Kulmanen  Jani Korhonen  
Tapani Rantanen  Jannik Hondelmann  

       
 Esittelijä:  Laura Willman-Kitola 
 Kunnanhallituksen ed. Anne Niemelä-Laaksonen 
 Kunnanhallituksen pj. Heikki Pietilä 
 
 Käsiteltyjen asioiden lukumäärä: § 31-64 
 
 
Tehtäväalue: 20700 Sosiaalilautakunta 
 
Tehtäväalueen palveluajatus: 
  

Sosiaalipalvelujen päävastuualueen palveluajatuksena on tukea kuntalaisten selviyty-
mistä elämän eri tilanteissa oikein mitoitetulla, laadukkaalla sosiaalipalvelujärjestel-
mällä. Sosiaalitoimen hallinnon palveluajatuksena on hyödyntää voimavarat taloudelli-
sesti ja tehokkaasti siten, että palveluja on riittävästi ja ne kohdentuvat oikein ja niiden 
saatavuus on turvattu. 

 
Henkilöstö:   Sosiaalijohtaja 80 % 
   Toimistosihteeri 60 % 
    
 
Tilikauden olennaiset tapahtumat: 
 
  
 
  
Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen: 
 

Valtuuston hyväksymät  
toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lä-
hipalveluiden turvaaminen kun-
talaisille. 

Oman toiminnan ja toimivien käytän-
töjen kehittäminen, sekä valmistelu 
toiminnan siirtämisestä hyvinvointitoi-
mialueelle. 

Hyvinvointialueen valmisteluun 
liittyen on vastattu runsaasti eri-
laisiin selvityspyyntöihin.  
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Talous- ja tunnusluvut: 
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Tehtäväalue: 2073 Ikääntyvien hoito 
 
Tehtäväalueen palveluajatus:  
 
 Vanhustenhoidon tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen voi elää itse-

näisesti omassa kodissaan ja tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössä.  Kotona 
asumista tuetaan nopeasti saatavilla, ammattitaitoisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla.  
Asumispalveluja ja erityyppistä laitoshoitoa on tarjolla niille, jotka eivät enää selviydy 
kotona. 

 
Henkilöstö:  Sosiaaliohjaaja 15 % (omaishoito) 
 

Ikääntyvien palvelukeskus: 
Vastaava sairaanhoitaja 1 

     Sairaanhoitaja  2 
     Perushoitaja/Lähihoitaja 14 
     Lähihoitaja (dementiayks.) 3 

    Hoitoapulainen 1 
     Kylvettäjä  1 
     Toiminnanohj. /lähihoitaja 1,4 
     Pesulatyöntekijä 1  
     Laitosmies (tekninen toimi)  0,5 
 
   Kotipalvelu:  Vastaava sairaanhoitaja 1 

Kodinhoitaja  10,6  
   (joista yhden kodinhoitajan 

     työajasta 20 %  kuntoutusohjaajan työparina) 
 
      
Tilikauden olennaiset tapahtumat: 
 
  
Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen: 
 

Valtuuston hyväksymät 
toiminnalliset  tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

Ikääntyvien hoidon kehittäminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirjaamisen laadun parantami-
nen ikääntyvien hoidossa. 
 
 
RAI-arviointijärjestelmän käyt-
töönoton valmistelu (koulutus).  
 
 
 
Ikääntyneiden viihtyvyyden ja ak-
tiivisuuden lisääminen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkaneeseen Rai-koulutukseen 
on kuulunut kirjaamiskäytäntö-
jen kehittäminen.  
 
Rai-koulutukseen on osallistu-
nut palvelukeskuksen sekä koti-
palvelun vastaavat sairaanhoi-
tajat.   
 
Ikääntyneiden aktiivisuuden li-
sääminen ei ole toteutunut 
suunnitellusti, sillä päivätoimin-
taa ja lyhytaikaishoitojaksoja on 
jouduttu supistamaan työnteki-
jävajeen johdosta. Lyhytaikais-
paikkojen rajoittaminen on vai-
kuttanut siihen, että omaishoi-
don vapaat eivät ole toteutu-
neet tarkoituksenmukaisesti.  
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Valtuuston hyväksymät 
toiminnalliset  tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona 
asumisen tukeminen. 

 
Hoitotyön resurssien uudelleen 
järjestely hoitajamitoitukseen liit-
tyen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työntekijöiden osaamisen tuke-
minen koulutusten kautta. 
 
 
Päivätoiminnan kehittäminen ja 
sen laajempi käyttöaste.  
 
 
 
 
Yhteistyön tiivistäminen eri toimi-
joiden kesken, esimerkiksi koti-
sairaanhoito, vapaaehtoistoi-
minta. 
 

 
Palvelukeskuksen lyhyt- ja pit-
käaikaispaikkoja on jouduttu 
supistamaan, jotta hoitajamitoi-
tukseen on pystytty vastaa-
maan. Vanhuspalveluiden kaik-
kia avoinna olevia vakansseja 
ei ole saatu täytettyä, sillä haki-
joita ei ole ollut tarvetta vas-
taava määrä. Myös Liedon vuo-
deosastopaikkoja on jouduttu 
supistamaan työntekijävajeen 
johdosta, ja tämä on ollut yhtey-
dessä Kosken siirtoviivemaksu-
jen muodostumiseen ensimmäi-
sellä puolivuotisjaksolla.  

 
 
Koulutusta on ollut mm. Rai-ar-
viontiärjestelmään liittyen.  

 
 
Ei ole toteutunut tavoitteen mu-
kaisesti, sillä päivätoiminta ei 
ole ollut auki kaikkina viikon ar-
kipäivinä työntekijävajeesta joh-
tuen.  
 
Yhteistyötä on tiivistetty kotipal-
velun ja ksh:n yhteistyöpalave-
reihin, sekä kotipalvelun lääkä-
ripäivien käytäntöihin liittyen.  

 
 
Talous- ja tunnusluvut: 
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Tehtäväalue: 2074 Vammaishuolto 
 
Tehtäväalueen palveluajatus:  
 
 Vammaispalveluiden palveluajatuksena on edistää vammaisten ja etenkin vaikeavam-

maisten henkilöiden tasavertaista osallistumista ja omatoimista selviytymistä yhdenver-
taisesti sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja. Tavoitteena on 
antaa kehitysvammaisille mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä omien edellytystensä mu-
kaan turvallisessa ympäristössä, säilyttää toimintakykynsä ja selviytyä mahdollisimman 
itsenäisesti sekä tukea heidän perheitään jaksamisessa. Vammaispalvelut käsittävät 
kehitys- ja vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut. 

 
 
Henkilöstö:  Sosiaaliohjaaja  50 % 
   
Tilikauden olennaiset tapahtumat: 
 
 
 
Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen: 
 

Valtuuston hyväksymät  
toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

Vammaispalvelut tukevat osallistu-
mista, ehkäisevät syrjäytymistä sekä 
ylläpitävät ja vahvistavat omatoimi-
suutta. 

 

Palveluista päätettäessä huo-
mioidaan asiakkaan tarpeet 
mahdollisuuksien mukaan. 

Vammaispalvelujen osalta 
on ollut haasteellista 
saada järjestettyä lyhytai-
kaishoitojaksoja omaishoi-
don vapaiden ajaksi.  

 
 
Talous- ja tunnusluvut: 
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Tehtäväalue: 2075 Muut sosiaalipalvelut 
 
Tehtäväalueen palveluajatus:  
 
 Muihin sosiaalipalveluihin sisältyy lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut, kasvatus- ja 

perheneuvonta, toimeentulotuki ja edellä mainittuihin liittyen mm. pitkäaikaistyöttömien 
kuntoutuspalvelut (työpaja). Näiden palveluiden palveluajatuksena on ylläpitää yksilöi-
den ja perheiden turvallisuutta sekä yhteisöjen toimivuutta. 

 
Henkilöstö: Sosiaaliohjaaja                       35 %  
   Lastensuojelun sosiaalityöntekijä   1 
   Perheohjaaja    1  
   Perhetyöntekijä   70 % 
   (Työllisyyden kuntakokeilun  

omavalmentaja 50 %) 
 
 
  
Tilikauden olennaiset tapahtumat: 
 
 
Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen: 
 

Valtuuston hyväksymät  
toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi 
työllistymistä tukeviin toimenpitei-
siin yhteistyössä työllisyyden 
kuntakokeilun omavalmentajan 
kanssa sekä TE-keskusten työn-
tekijöiden kanssa. 
 
 
 
 
 
 
Lapsi- ja perhepalveluiden  
kehittäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varhainen ja oikea-aikainen tuki 
lasten- ja perheiden palveluissa.  
 

Kunnan maksuosuus työmarkkina-
tuesta laskee vuoteen 2021 verrat-
tuna. 
 
 
 
 
Kuntouttavan työtoiminnan, työko-
keilun ja palkkatuella työllistämisen 
aktiivinen hyödyntäminen. 
 
 
Sosiaalihuollon asiakastiedon ar-
kiston käyttöönottoon liittyvien toi-
minnallisuuksien laajeneminen.  
 
 
Tuki oikeasta paikasta -hankkee-
seen osallistuminen (TOP-hanke). 
Länsi-Suomen lastensuojelun mo-
nialainen vahvistaminen 2020-
2022.  
 
Tuetaan työntekijöiden osaamista 
ja työmenetelmiä koulutuksilla  
 
Lapsiperheiden palveluiden yhteis-
työn tiivistäminen peruspalvelui-
den, esimerkiksi varhaiskasvatuk-
sen kanssa.  
 

Ensimmäisen puolivuotisjak-
son osalta työmarkkinatuen 
kuntarahoitusosuus  oli 
vuonna 2021: 53 000 euroa 
ja vuonna 2022 47 000 eu-
roa.  
 
Yhteistyötä on tehty tiiviisti 
kuntakokeilun omavalmenta-
jan ja muiden toimijoiden, 
kuten työpajan kanssa.  
 
Sosiaalihuollon asiakastie-
don arkiston käyttöönoton 
osalta ei ole tapahtunut 
muutoksia.  
 
Hankkeessa mukanaolo on 
toteutunut.  
 
 
 
 
Koulutuksiin osallistuminen 
on ollut aktiivista.  
 
Yhteistyötä on tehty osana 
arkista työntekoa.  
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Valtuuston hyväksymät  
toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

Toiminnallisten ryhmien ja muun 
matalan kynnyksen sosiaalisen 
kuntoutuksen toteuttaminen.   
 
 
 
 

 
 
 
Talous- ja tunnusluvut: 
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Tehtäväalue: 2076 Terveydenhuolto 
 
Tehtäväalueen palveluajatus: 
 
 Kosken Tl kunta kuuluu Härkätien yhteistoiminta-alueeseen, joka järjestää ja tuottaa 

kunnalle perusterveydenhuollon palvelut ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän kautta erikoissairaanhoidon palvelut. 

  
 Perusterveydenhuollon palvelukokonaisuudet ovat seuraavat: 
 Avohoito (sisältää hammashuollon) 
 Laitoshoito (Härkätien sairaalaosasto)    

  
Ympäristöterveydenhuollon palvelut kunta hankkii Liedon kunnalta, toimii laajan ympä-
ristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen isäntäkunta. 

 
 Erikoissairaanhoidon palveluja hankitaan seuraavilta sairaaloilta: 
 
 TYKS 

TYKS Loimaa 
Turunmaan sairaala 
Psykiatrian tulosalue 
EPLL 
TYKS Salo 

 
 

 
Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen: 
 
 

Valtuuston hyväksymät  
toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

Integraation vahvistaminen so-
siaalitoimen ja terveydenhuol-
lon välillä vaikuttavien käytäntö-
jen käyttöönottamiseksi. 
 
 
 
Oikeat toimet vaikuttavien ja 
asiakaslähtöisten toimintatapo-
jen löytämiseksi toteutuu sosi-
aalitoimen ja terveydenhuollon 
yhteistyöllä. 

Aktiivinen kehittäminen ja talous-
seuranta. Varmistetaan, että kun-
talaiset saavat tarvitsemaansa 
hoitoa tarpeisiinsa nähden oike-
assa paikassa. Säännöllinen yh-
teydenpito palveluntuottajiin. 
 
Syy- ja seuraussuhteiden ana-
lyysi. Säännöllinen yhteydenpito 
palveluntuottajiin. 

 

Erikoissairaanhoidosta jatko-
hoitoon siirtyminen ei ole to-
teutunut tarkoituksenmukai-
sella tavalla, sillä siirtoviive-
maksuja on kertynyt tammi-
kesäkuun aikana yhteensä 
noin 67 000 euroa. Kunnan 
erikoissairaanhoidon käyttö 
suhteessa tasaerälaskutuk-
seen on ylittynyt 17,4 % en-
simmäisen puolivuotisjakson 
aikana. Yhteydenpito Liedon 
terveyspalvelujen kanssa on 
toteutunut hyvin.  
 

 
 
Talous- ja tunnusluvut: 


