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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 10/2022 

Sosiaalilautakunta 1.12.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 
Kokousaika: Torstai 1.12.2022 klo 17:40 – 18:21 
 
Kokouspaikka: KARA koski 
 
Saapuvilla   läsnä poissa 
olleet jäsenet Veera Lindholm  pj. x 

Minna Lehti   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.  -  
  Henri Partanen Kj.  - 
  Laura Willman-Kitola Sos.joht./ x 

esittelijä/pöytäkirja  
 
 
Laillisuus ja  § 93 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 93–101 
 
Pöytäkirjan  § 94  
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Veera Lindholm  Laura Willman-Kitola 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 8.12.2022 
 
 
 
Allekirjoitukset Tapani Rantanen   Minna Lehti 
 
 
Pöytäkirjan  Maanantai 12.12.2022 Kosken Tl kunnanvirasto 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola 



110 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 1.12.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

93 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Sosltk 1.12.2022 § 93 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 1.12.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

94 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Sosltk 1.12.2022 § 94 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä 

aakkosjärjestyksessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Rantasen ja Minna 

Lehtin. Sovitaan pöytäkirjan tarkastus tehtäväksi siten, että tarkastettu pöytä-
kirja saadaan nähtävänä pidettäväksi tarkastuspäivää seuraavana maanan-
taina.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 1.12.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

95 §  IRTISANOUTUMINEN  
 
Sosltk 1.12.2022 § 95 Kosken Tl kunnan palvelukeskuksen lähihoitaja Elina Nuotila on irtisanoutunut 

työsuhteestaan koeajalla. Työsuhde päättyi 23.10.2022. Irtisanoutumisilmoitus 
on nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa. 

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee irtisanoutumisen tiedokseen, sekä käynnistää 

haun avoimeksi tulleeseen toimeen.  
 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 1.12.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

96 §  SAIRAANHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN/ PALVELUKESKUS 
 
Sosltk 1.12.2022 § 96 Kosken Tl kunnan palvelukseen on ollut julkisesti haettavana sairaanhoitaja 

vakinaiseen virkasuhteeseen palvelukeskukseen. 
 
Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan virkaan on laillistetun sairaanhoitajan päte-
vyys. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Lisäksi arvostamme vastuullista 
työotetta, aloitteellisuutta, joustavuutta sekä tiimityötaitoja.   

 
Ennen viran vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärinto-
distus terveydentilastaan. Lisäksi edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista 
rokotesuojaa. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.  
 
Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta, Rajava Elina ja Vuorinen 
Sari, jotka molemmat täyttivät pätevyysvaatimuksen. Saapuneet hakemukset 
ovat nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa. Palvelukeskuksen vastaava 
sairaanhoitaja ja kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja haastattelivat molem-
mat hakijat. Sari Vuorisen haastattelu pidettiin 25.10.2022 ja Elina Rajavan 
20.9.2022.  

 
Päätösehdotus: Työkokemukseen sekä haastatteluun perustuvan kokonaisarvioinnin perus-

teella sosiaalilautakunta valitsee Sari Vuorisen sairaanhoitajan virkasuhtee-
seen 9.1.2023 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on palvelukeskus.  

 
Sairaanhoitajan palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 02SOS06A 
mukaan, tehtäväkohtainen palkka on 2595,76 euroa/kk. 

 
Päätös:   Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 1.12.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

97 §  LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN/ PALVELUKESKUS 
 
Sosltk 1.12.2022 § 97 Kosken Tl kunnan palvelukseen on ollut kunnan ilmoitustaululla haettavana lä-

hihoitajan toimi vakituiseen työsuhteeseen. Toimen ensisijainen sijoituspaikka 
on palvelukeskus. Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on lähihoitajan tut-
kinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. 

 
Ennen toimen vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n 
mukaista rokotesuojaa. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.  

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta käy läpi hakijat ja saapuneet hakemukset. Tarkempi päätös-

ehdotus tuodaan kokoukseen.  
 
Käsittely: Todetaan, että määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus lähihoitajan toi-

meen. 
 
Muutettu päätösehdotus: Sosiaalilautakunta valitsee Katja Valtosen lähihoitajan työsuhteeseen 

21.12.2022 alkaen. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on palvelukeskus.  
 

Lähihoitajan palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOSA mu-
kaan, tehtäväkohtainen palkka on 2248,90 €/kk. 

  
Päätös: Hyväksyttiin.   
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 1.12.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

98 § SHL- JA VPL-KULJETUSTEN HANKINTAPÄÄTÖKSEN JA HANKINTASOPI-
MUKSEN TEKEMISEN VALTUUTTAMINEN 

 
Sosltk 1.12.2022 § 98  Pöytyän, Auran, Marttilan, Oripään ja Kosken kunnat ovat pyytäneet 12.9.2022 

päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia edellä mainittujen kuntien vammaispalve-
lulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisista henkilökuljetuksista.  
 
Hankinnasta lähetettiin 12.9.2022 julkaistavaksi hankintalain mukainen hankin-
tailmoitus Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa ja Tenders 
Electronic Daily –portaalissa. Hankintailmoitus julkaistiin myös HILMA-ilmoitus-
kanavassa (www.hankintailmoitukset.fi). 
 
Hankinnan ennakoitu arvo ylitti julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-
sista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 25 §:n mukaisen palveluhankin-
toja koskevan kynnysarvon. Hankintamenettelynä oli avoin menettely, johon 
kaikki halukkaat tarjoajat voivat osallistua.  
 
Hankintayksikkö määritti tarjouspyyntöön kiinteän hinnan palveluille ja laatu-
vaatimukset määriteltiin vähimmäisvaatimuksissa. Tarjouspyynnön mukaan 
palveluntuottajaksi valittaisiin kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät ja tarjous-
pyynnön ehtoihin sitoutuvat tarjoajat. Tarjousaika päättyi 20.10.2022 klo 12.00.  
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme (3) tarjoajaa. 

 
Kosken Tl Sosiaalilautakunnan 27.10.2022 § 92 tekemällä päätöksellä han-
kinta päätettiin keskeyttää ja käynnistää kilpailutus uudelleen hankintasopi-
musta tekemättä saatujen tarjousten vähäisen määrän vuoksi. Uudesta kilpai-
lutuksesta lähetettiin 1.11.2022 hankintailmoitus julkaistavaksi Tenders Elec-
tronic Daily -portaalissa ja HILMA-ilmoituskanavassa. Tarjousten jättämisen 
määräaika päättyy 1.12.2022 klo 12.00.   
 
Hankintalain 21 §:n mukaan hankintayksiköt voivat sopia yksittäisen hankinnan 
toteuttamisesta yhdessä. Hankintaan osallistuvat hankintayksiköt vastaavat 
yhdessä hankintalain säännösten noudattamisesta, jos hankinta toteutetaan 
kokonaisuudessaan kaikkien hankintaan osallistuvien hankintayksiköiden ni-
missä ja niiden puolesta. Tätä yhteisvastuuta sovelletaan myös tilanteissa, 
joissa yksi osallistuvista hankintayksiköistä toteuttaa hankintamenettelyn 
omasta ja osallistuvien hankintayksiköiden puolesta. 
 
Vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalve-
lujen järjestäminen on kunnan ja jatkossa hyvinvointialueen lakisääteisenä vel-
vollisuutena. Koska hankintamenettely on keskeytynyt ja kilpailutus on käyn-
nistetty uudelleen, aikataulu on kiireellinen uuden hankintasopimuksen aikaan-
saamiseksi ottaen huomioon tällä hetkellä voimassa olevan sopimuksen päät-
tyminen. Kilpailutuksen perusteella tehtävän hankintasopimuksen mukaisten 
kuljetuspalveluiden palveluntuotannon aloittamisajankohtaan vaikuttaa hankin-
tapäätöksen lainvoimaiseksi tuleminen, minkä vuoksi hankintapäätöksen teke-
minen on tarkoituksenmukaista valtuuttaa Pöytyän kunnalle tehtäväksi. Pöy-
tyän tehdessä hankintapäätöksen, voidaan päätös antaa välittömästi yhden 
päätöksen tekemisen jälkeen tiedoksi tarjoajille, ja tästä ajankohdasta lukien 
voidaan laskea valitus- ja odotusaika hankintasopimuksen laatimiselle. Lisäksi 
hankintapäätöksen valmistelu ja sopimuksen allekirjoittaminen on syytä val-
tuuttaa Pöytyälle niin kuntien kuin tarjoajienkin hallinnollisen työn keskittä-
miseksi. 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 1.12.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää valtuuttaa Pöytyän kunnan tekemään asiassa han-

kintapäätöksen ja hankintasopimuksen. 
 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 1.12.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

99 § ILMOITUSASIAT 
 
Sosltk 1.12.2022 § 99 
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon seuraavista ilmoitusluontei-

sista asiakirjoista: 
 

1. Aluehallintoviraston Päätös Dnro LSAVI/9422/2021 Yksityisen terveydenhuol-
lon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / Kauppatorin Ham-
maskeskus Oy 

2. Valviran Päätös Dnro V/23799/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskeva luvan muuttaminen / Suomen Terveystalo Oy 

3. Valviran Päätös Dnro V/33790/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskeva luvan muuttaminen / Pohjanmaan Sydänkeskus Ky 

4. Valviran Ilmoitus Dnro V/32772/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
tuottajan toimipaikan nimenmuutos / Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 

5. Valviran Ilmoitus Dnro V/31709/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen / Fysios Oy 

6. KEHA-keskus Dnro VARELY/6761/2022 Päätös korvauksesta kuntouttavan 
työtoiminnan järjestämiseen / 1.-30.9.2022 1210,80 € 

7. Valviran Ilmoitus Dnro V/33515/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
tuottajan toimipaikan nimenmuutos / Tutoris OY 

8. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje Dnro VN30699/2022 VN/30699/2022-
STM-1 Koronarokotusten tehosteannosten tarjoaminen 

9. Valviran Päätös Dnro V/34171/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palve-
lujen antamiseen / Vitamiiniklinikka Oy 

10. Valviran Päätös Dnro V/34771/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskeva luvan muuttaminen / Mehiläinen Kotihoito Oy 

11. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta / AddSecure Smart Care 
lll Oy 

12. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / TMI Emmi Mäenpää 
13. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Hoivatie Oy 
14. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Piia Järvinen Tukenasi 
15. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Tuuliajolla valmennus 
16. Aluehallintoviraston Ilmoitus Dnro LSAVI/15997/2022 Ilmoituksen varaisten 

yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muutoksesta / T:mi Kati Lastunen 
17. Valviran Päätös Dnro V/36649/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy 
18. KEHA-keskus Dnro VARELY/7717/2022 Päätös korvauksesta kuntouttavan 

työtoiminnan järjestämiseen / 1.-31.10.2022 1220,89 € 
 
Päätös:   Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 1.12.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

100 § SOSIAALIJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  
 
Sosltk 1.12.2022 § 100 Sosiaalijohtajan päätöspöytäkirjat 
 

- Viranhaltijapäätös 10 § / yleiset (27.11.2022) 
Citywork Avustajapalvelut Oy. 

   
   - Viranhaltijapäätös 1 § / henkilöstö (24.11.2022) 

Leena Puumalainen.  
 

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa. 
  
Päätösehdotus:  Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon viranhaltijapäätöksistä. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin.   
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 1.12.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

101 § MAHDOLLISET MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 
Sosltk 1.12.2022 § 101 1. Käydään läpi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat.  
 
 2. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän vakanssi on ollut julkisesti haettavana 

10.11.-30.11.2022 välisen ajanjakson. Hakuajan sisällä virkaa haki 1 hakija, 
joka ei täyttänyt sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimusta. Hakemus on nähtä-
villä sosiaalilautakunnan kokouksessa. Toiminnan varmistamiseksi on tehty os-
topalvelusopimus yksityisen palveluntuottajan kanssa sosiaalityöntekijän työ-
panoksesta. Ostopalvelun sosiaalityöntekijälle tehdään virkamääräys kuntaan 
ajanjaksolle 1.12.-31.12.2022. Marttilan vs. sosiaalipalvelujohtajan kanssa on 
sovittu, että akuuttitilanteissa on mahdollista saada apua Marttilan sosiaalitoi-
mesta.  

 
3. Sosiaalijohtaja jää vapaalle 16.12.2022 alkaen loppuvuoden ajaksi, siirtyen 
1.1.2023 alkaen Varhan palvelukseen. 

  
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee asiat 1–3 tiedokseen.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin 1–3.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 1.12.2022 

 

 

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: 93–95, 99–101.  

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

  

Pykälät: 96–98.  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

  
  Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen:  

Pykälät: Pykälät: 96–98. 

 

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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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 1.12.2022 

 

 

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.  

 
 
 
 
 


