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Pöytäkirjantarkastajat: 

45 

Kokousaika  KLO 16 ennen kokousta nykyiselle Paloasemalle Kasperintien itä-
päätyyn  Maanantai 17.2.2020, klo 18:00 –  
 
Kokouspaikka Koski Tl, kunnantalo 
 
Saapuvilla     läsnä poissa 
olleet jäsenet Tuominen Heikki  pj.   
  Vaparanta Heikki vpj.    
  Hahko Virpi  j.    
  Lehtisaari Into j.   
  Mikkola Jaakko j.   
  Mikkola Laura j.  
  Niemelä-Laaksonen Anne  j.    
   
  
      
Muut saapuvilla Pietilä Heikki  valt. pj.   
olleet  Anttila Jyrki  valt. I vpj.    
  Nuotio Pirjo-Liisa valt. II vpj    
  
  Matilainen Jukka kj / esittelijä/  

  pöytäkirja 
 
  
Laillisuus ja  § 34  
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 34 - 
 
Pöytäkirjan  § 35 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Tuominen  Jukka Matilainen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Perjantai 21.2.2020 
 
 

 
Allekirjoitukset Laura Mikkola    Anne Niemelä-Laaksonen 
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 24.2.2020 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Jukka Matilainen 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

34 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 17.2.2020 Kunnan hallintosäännön 28 §:n (Kokouksen koollekutsuminen) mukaan 

kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapu-
heenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka 
sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksi-
en mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille 
ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättä-
mällä tavalla. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan ko-
tisivuilla samassa yhteydessä kun esityslistat lähetetään toimielimen jä-
senille. 

 
 Kunnanhallitus on päättänyt, että se kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa 

Kosken Tl kunnantalolla lähtökohtaisesti joka kolmas maanantai kello 
18.00. Kokouskutsu lähetetään postitse / sähköisesti.  Kiireellisessä ta-
pauksessa kokous kutsutaan koolle puhelimitse. Pöytäkirja pidetään 
yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä seuraavana arkimaanantaina. 

 
 Kuntalain 103 §:n 2 mom:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty hallituksen 
intranetin kautta kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston pu-
heenjohtajille. Lisäksi esityslista on lähetetty tiedoksi Turun Sanomille, 
Salon Seudun Sanomille, Auranmaan Viikkolehdelle ja Yle Turkuun 
torstaina 13.2.2020 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

35  § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 17.2.2020 Kunnan hallintosäännön 18 luvun mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheen-

johtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohta-
ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 

 
  Kunnanhallituksen käytäntönä on ollut, että pöytäkirjan tarkastajiksi vali-

taan kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä aakkosjärjestyksessä 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusoh-
jeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kunnanviraston 
keskustoimistossa tarkastuspäivää seuraavana maanantaina viraston 
normaalina aukioloaikana. Pöytäkirja on tarkastettava ennen nähtävillä 
oloaikaa. 

 
Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Laura Mikkola ja Anne Niemelä-

Laaksonen. 
 
Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
36 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 17.2.2020  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

Tekninen lautakunta  4.2.2020 
Ympäristönsuojelulautakunta 12.2.2020 
Rakennuslautakunta  13.2.2020 
 
 
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat § 22 –  
Asuntosihteeri ? 

 
Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

37 § ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 17.2.2020 
  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etuos-

to-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistökau-
poissa 

  
- Kosken Tl kunnan Talolan kylän Simola - Männistö RN:o 3:50 tila 

yhteensä 3816 m2, luovuttaja Nurmi Sari. Tausa Raili 
- Kosken Tl kunnan Talolan kylän Tiensuu RN:o 11-0 tila yhteensä 

2455 m2, luovuttaja Laaksonen Lise Lotte 
 

Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

38 § LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 
 
Kh 17.2.2020 Ympäristönsuojelulautakunta pyytää lausuntoa ympäristölupahakemuk-

seen osoitteessa Kranintie 154, Koski Tl. 
 

Lupaa haetaan sikalan laajennukselle, jossa laajennuksen jälkeen 
eläinmäärä nousee vuoteen 2023 mennessä 170 emakon yhdistelmä-
tuotannoksi. Uudistus on edelleen tilalla (n. 60 siitoseläintä) ja vuotuinen 
myyty lihasikamäärä tulee olemaan n. 3400 kpl; n. 330 000 kg lihaa / v. 
 
Laajennusinvestoinnissa rakennetaan uusi emakkopihatto, jossa on pi-
hattotila joutilaille emakoille ja ensikoille. Lisäksi rakennukseen tulee ti-
lat karjulle, tiineytykselle, emakonalkujen kasvatukselle ja sairaskarsina. 
Nykyinen emakkosikala muutetaan vapaaporsitusosastoiksi, joissa on 
yhteensä 48 porsituskarsinaa. Nykyisen lihasikalan tiineytysosasto muu-
tetaan vieroitettujen porsaiden ”vauvaosastoksi”, johon mahtuu 288 kpl 
alle 10 kg vieroitusporsasta. Lisäksi osastotilaan tehdään väliseinällä 
erotettu osasto lihasioille. 
 
Rakennettava uudisrakennus yhdistetään välikäytävällä nykyisiin sikala-
rakennuksiin. 
 
Lainsäädännön ja kunnan hallintosäännön mukaisesti rakennusluvan 
käsittelijänä on rakennuslautakunta ja ympäristölupahakemus käsitel-
lään ja asiasta päätetään ympäristönsuojelulautakunnassa. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta.  
 
Päätös: 
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39 § YLEIS- JA TALOUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 
Kh 17.2.2020 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kosken Tl kunnan talousarvion vuodel-

le 2020 18.11.2019.  Kunnan hallintokuntien on talousarvion hyväksy-
misen jälkeen toimitettava hallitukselle talousarvioon sopeutetut käyttö-
suunnitelmat helmikuun 2019 loppuun mennessä. 

 
Hallinto- ja taloustoimistossa on laadittu yleis- ja taloushallinnon käyttö-
suunnitelma, jonka on sopeutettu kunnanvaltuuston hyväksymään talo-
usarvioon.  Käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä. 

 
Käyttösuunnitelmassa on selitetty sekä tehtäväaluekohtaisia toiminnalli-
sia tavoitteita että vastuualueiden tavoitteita.  Nämä ovat osittain pääl-
lekkäisiä, mutta vastuualueilla on pyritty esitystavassa suurempaan 
tarkkuuteen ja esitetty alemman asteen keinoja tavoitteisiin pääsemi-
seksi. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan yleis- ja taloushal-

linnon käyttösuunnitelman vuodelle 2020. 
 
Päätös: 
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40 § KOSKEN TL KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN VALMISTELU 
 
Kh 17.2.2012 Kosken Tl kunnan tilinpäätös on valmistumassa. Kokouksessa esitel-

lään kunnan tilinpäätöslukuja 17.2.2020 tilanteen mukaan. 
 
  Tilinpäätösvalmistelussa näkyy hyvin kuntatalouden käänne vuodesta 

2018 alkaen erityisesti verotulojen laskun ja henkilöstökulujen ja osto-
palvelujen kallistumisen kautta. Kuntatalous oli Kuntaliiton vuoden 2018 
tilinpäätöstietojen valossa hälyttävän synkkä, jolloin tulos painui vuonna 
2018 negatiiviseksi noin kahdessa kolmasosassa kunnista, kun vuotta 
aiemmin miinusmerkkisiä tuloksia oli 55 kunnassa.  

 
 Viime vuoden tilinpäätösten ennakkotietojen perusteella kuntatalous 

heikkeni vuonna 2019 entisestään. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate 
pieneni ja lainakanta kasvoi, ja negatiiviseksi vuosikatteensa arvioiden 
kuntien määrä kasvoi entisestään. 

 
 Kosken Tl kunnassa taloustilanne kuitenkin koheni vuodesta 2018 vuo-

teen 2019. Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2018 negatiivinen 
vuosikate -61.598 olisi vuonna 2019 positiivinen n. 550.000 euroa. Vii-
me vuoden tulosta heikentää verotulototeuman valtakunnallinen heikke-
neminen ja toisaalta parantaa erikoissairaanhoidon suotuisa toteuma 
vuonna 2019.  

 
 Kunnanhallitus seuraa kuntatalouden kehitystä tiiviisti, ja toimialat ovat 

tietoisia kuntatalouden tilanteesta. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnan tilinpäätöksen valmistelun 

tilanteen. 
 
Päätös:    
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41 § KUNNANVIRASTON KESÄSULKU 
 
Kh 17.2.2020  Kunnanviraston johtoryhmä on käsitellyt kunnanviraston kesäsulkua ja 

esittää virastoa suljettavaksi heinäkuussa ajalle 6.7.-26.7.2020. 
 

Sulkuaikana kunnanvirastolle järjestetään päivystys kiireellisiä sosiaali- 
ja teknisiä palveluja varten. Kunnanviraston henkilöstön kesälomat kes-
kitetään mahdollisuuksien mukaan sulkuaikaan. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunnanvirasto pidetään suljettu-

na kesällä 6.-26.7.2020 välisen ajan. Sulkuaikana kunnanvirastolla on 
päivystys kiireellisiä sosiaali- ja teknisiä palveluja varten. 

 
Päätös: 
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42 § ETÄTYÖN TEKEMISEN OHJEET KOSKEN TL KUNNASSA 
 
Kh 17.2.2020 Etätyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, joka voitaisiin tehdä työnantajan 

 tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tietotekniikkaa 
 käyttäen säännöllisesti muualla. Etätyö on keskeinen edellytys sille, että 
työtä voidaan tehdä kasvukeskusten ulkopuolella. Sen takia Kosken Tl 
kunnassa on panostettu kattaviin kuituyhteyksiin ja tästä on tullut kun-
nalle ehdoton vahvuus, jonka merkitys tulevaisuudessa tulee vain kas-
vamaan. 

 
 Kosken Tl kunnanhallitus on hyväksynyt kuntaorganisaation etätyöoh-

jeet 25.2.2019. Niissä korostetaan mm. tiedottamista sisäisen ja ulkoi-
sen palvelutuotannon näkökulmasta. Etätyötä on mahdollista tilanteen 
niin salliessa tehdä enintään yksi päivä viikossa. Esimies päättää asias-
ta tapauskohtaisesti. 

 
 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.12.2019 § ,että etätyöohjeita 

tulee päivittää kunnan tilivelvollisten osalta. Johtavien viranhaltijoiden 
työssä on asiantuntijatyötä, mutta pienessä organisaatiossa ns. välipor-
taan puuttuessa päivittäisen esimiestyön merkitys korostuu. 

 
 Nykyiset etätyöohjeet ovat esityslistan liitteenä. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että etätyöohjeita päivitetään siten, että tilivel-

vollisilla viranhaltijoilla on mahdollista tehdä etätyötä enintään yksi päivä 
kuukaudessa erikseen esimiehen kanssa sopien. 

 
Päätös: 
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43 § VARSINAIS-SUOMEN KUNTIEN DIGITALISAATION KEHITTÄMISHANKE 
 
Kh 17.2.2020 Varsinais-Suomen kuntien sote-johtajakokouksessa 11.9.2019 todettiin, 

että valtiovarainministeriö oli julistanut haettavaksi kuntien digitalisaation 
edistämisen valtionavustuksen, jota voi hakea kunnan tiedolla johtami-
sen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojoh-
tamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen.  

 
Varsinais-Suomen tavoitteena on ollut kehittää mobiililaitteilla toimiva ja 
verkosta ladattava alustariippumaton palveluohjaus ja tuotantojärjestel-
mä - applikaatio, jota kuntalaiset voivat käyttää asioinneissaan. Palve-
luohjaukseen voidaan sisällyttää tekoälyä ja applikaatio ohjaa asiakkaan 
valintoja palveluissa sekä tukee kuntapalvelujen ammattilaisia asia-
kasohjauksessa ja oikean palvelun toimituksessa. Geneerinen yhtey-
denoton, palveluohjauksen ja –toimituksen malli on otettavissa käyttöön 
sähköisiä älykkäitä palveluja hyödyntämällä kaikissa kuntapalveluissa, 
joissa toteutuu asiakaskohtaamisia. 
 
Asiakaspalvelujen siirtäminen osin etäpalveluihin ja asiakkaiden oma-
palveluun on tapa lisätä julkisten palvelujen tuottavuutta. Kuntajohtaja-
kokous päätti 18.9.2019 alustavasti, että Varsinais-Suomen kuntien tu-
lee hakea VM:n digitalisaation edistämisen valtionavustusta sähköisten 
asiakaspalvelujen kehittämiseen palveluohjauksessa ja asiakaspalvelu-
pisteissä geneeristä mallia soveltaen.  
 
Hakemukset piti jättää 19.9.2019 mennessä. Turun kaupunki jätti alu-
een kuntien puolesta hakemuksen. Valtiovarainministeriö myönsi Turun 
kaupungille 955.500 € kansalaisen palvelutarvearvioinnin ja -tuotannon 
prosessikonsolidointiin ja digitalisaatioon yhdessä muiden Varsinais-
Suomen kuntien ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. 
 
Myönnetyn valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 85 % 
hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Kuntien 
omarahoitusosuuden kokonaismäärä on 168.617,65 € ja kokonaisbud-
jetti 1.124.117,65 €. Omarahoitusosuudeksi hyväksytään myös tuntikir-
janpitoon perustuvan työpanoksen käyttö. Omarahoitusosuuden ei tar-
vitse jakautua tasan kuntien kesken, vaan kunnat voivat keskenään so-
pia omarahoitusosuuden jakautumisesta. Kosken Tl kunnan osuus on 
808 euroa. 

 
Hankkeen tulee olla toteutettu ja loppuraportointi tehtynä viimeistään 
30.11.2021. Kuntajohtajakokous päätti 14.1.2020 pyytää kunnilta pää-
tökset hankkeeseen sitoutumisesta. Kuntien omarahoitusosuus pyritään 
kattamaan osoittamalla työhön mukana olevien kuntien ja kuntayhtymi-
en henkilöstön työpanosta. Kunnat ja kuntayhtymät voivat keskenään 
sopia siitä, että kunnan laskennallinen, omarahoitusosuutta vastaava 
työpanos osoitetaan jostakin toisesta mukana olevasta kunnas-
ta/kuntayhtymästä. 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta osallistuu kuntien digitali-
saation kehittämishankkeeseen Varsinais-Suomessa. 

 
Päätös:  
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44 §  NUORTEN TYÖHARJOITTELIJOIDEN PALKKAAMINEN   
  
Kh 17.2.2020  Kunta on palkannut viime vuosina 30-45  koskelaista nuorta kunnalle 

kesätyöharjoitteluun yhden kuukauden ajaksi sekä sen lisäksi maksanut 
koskelaisille yrittäjille/yksityisille työnantajille tukea 180 euroa/nuori työl-
listetty, kun yritykset ovat työllistäneet kunnan kautta hakeneita nuoria.   

 
 Tarvittava määräraha on varattu myös vuoden 2020 talousarvioon. 
 
 Kuntaan on viime kesänä palkattu koskelaisia nuoria 550 euroa / kk, 

sekä maksettu koskelaisille työnantajille tukea 180 euroa/nuori työllistet-
ty. 

 
Päätösehdotus: Kunta palkkaa enintään 30 vuonna 2004 tai sitä aiemmin syntyneitä 

koskelaisia nuoria kunnalle kesätyöharjoitteluun yhden kuukauden ajak-
si sekä maksaa koskelaisille yrittäjille/yksityisille työnantajille tukea 180 
euroa/nuori työllistetty, kun yritykset työllistävät vähintään kuukaudeksi 
kunnan kautta hakeneita nuoria.   

 
 Kuntaan palkattavien palkkaus on 550 € (+lomaraha ja –korvaus). Mikäli 

hakemuksia kunnalle tulee enemmän kuin 30, karsitaan hakijat synty-
mäajan perusteella nuorimmasta alkaen. 

 
Päätös:   
 
  



57 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
31500 Koski Tl 17.2.2020 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
45 §  ILMOITUSASIAT 
 
Kh 17.2.2020 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  
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46 §  MUUT ASIAT 
 
Kh 17.2.2020 

- lisälista 
- suunnittelutarveratkaisu 
- Hakemus RE 
-  
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  17.2.2020     

KOSKEN TL  KUNNANHALLITUS      

MUUTOKSENHAKUKIELLOT           

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.    

  Pykälät:      

                

  Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:         

       

         

                

  HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta  

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki §       
         

                

        

OIKAISUVAATIMUSOHJEET           

Oikaisu- 

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

vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite   

viranomainen        

ja -aika KOSKEN TL KUNNANHALLITUS    

  Härkätie 5      

  

31500 Koski Tl 
kirjaamo@koski.fi 
      

         

         

   Pykälät:       

         

         

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kosken Tl kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kir-
jaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.    
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäi-
vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Kirjaamon aukioloaika on ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14. 

Oikaisu- 
vaatimuksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.  

               

Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kosken Tl kunnan kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on 24.2.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


