
Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 2/2022 

Kunnanhallitus 31.01.2022 

______________________________________________________________________________ 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

25 

Kokousaika  Maanantai 31.1.2022, klo 18:00-20.02 

 
Kokouspaikka Teams / hybridikokous, Koski Tl, kunnantalo 
     (T=Teams) 
Saapuvilla     läsnä poissa 
olleet jäsenet Pietilä Heikki  pj. x (T)  
  Mäkitalo Martti vpj. x (T)   
  Kujala Pertti  j. x (T)  
  Lehti Taisto  j. x (T) 
  Mattila Marja  j. x (T)   
  Mikkola Laura j. x (T) 
  Niemelä-Laaksonen Anne  j. x (T)   
   
  
      
Muut saapuvilla Jalli Marja  valt. pj. x (T) saapui kokoukseen klo 

18.08 §:n 22 aikana.  
olleet  Toivonen Timo valt. I vpj. x (T)   
  Ragni Reichardt valt. II vpj x (T) 
  Partanen Henri kj /esittelijä/ x (T) 

  pöytäkirja x (T) 
       
Laillisuus ja  § 20 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 20-34 
 
Pöytäkirjan  § 21 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 3.2.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Marja Mattila   Laura Mikkola  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 7.2.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  31.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

20 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 31.1.2022 § 20 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 mahdollisuuksien 
mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja 
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä 
tavalla. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan kotisivuilla 
samassa yhteydessä, kun esityslistat lähetetään toimielimen jäsenille. 

 
 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 ylei-
sesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä seuraavana arkimaanantaina. 

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

tösvaltainen, 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 per-
jantaina 28.1.2022 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 31.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

21 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 31.1.2022 § 21 Kunnan hallintosäännön 18 luvun mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheen-

johtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjoh-
taja 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 oikaisuvaatimusohjei-
neen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kunnanviraston keskus-
toimistossa tarkastuspäivää seuraavana maanantaina viraston normaa-
lina aukioloaikana. Pöytäkirja on tarkastettava ennen nähtävillä oloaikaa. 

 
Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Marja Mattila ja Laura Mikkola 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  31.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

22 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 31.1.2022 § 22  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

 
Sosiaalilautakunta 20.1.2022 
Tekninen lautakunta 20.1.2022 
Sivistyslautakunta 26.1.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
 
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  1-2 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marja Jalli saapui kokoukseen tämän 
asian käsittelyn aikana klo: 18.08. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 31.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

23 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 31.1.2022  
 
Kh 31.1.2022 § 23 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Kos-

ken Tl kunnalle joulukuun loppuun 2021. Selvitys perustuu verohallin-
non antamaan verotilitysyhteenvetoon.  

 
Tarkasteluvälillä 1.1. – 31.1.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa en-
nen vähennyksiä 719.066 euroa, joka on 53.986 euroa (8,1 %) enem-
män kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 106.294 euroa, joka on 
13.173 euroa (14,1 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  

 
Kiinteistöveron kertymää ei ole ajanjaksolla tilitetty merkittävästi. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
845.454 euroa, joka on 73.732 euroa (8,7 %) enemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tie-

toonsa saatetuksi.  
 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  31.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

24 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.12.2021 (100%)  
 
Kh 31.1.2022 § 24 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimin-

tatuotot ovat toteutuneet 91,1 % ja toimintakulut 98,6 %. Toimintakate 
on toteutunut 98,5 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 
1.737.211 euroa. Verotuloja on kertynyt 111,9 % ja valtionosuuksia 
100,1 % suhteessa talousarvioon.  
 
Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2021 on esityslistan liitteenä.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. – 31.12.2021 

tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 31.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

25 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 31.1.2022 § 25 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Rajala RN:o 3:27 tila, yhteensä 1914 m2, ja 
Kosken Tl kunnan Kotimäki 3:28 tila, yhteensä 2400 m2 
luovuttajat Tamminen Markus 

- Kosken Tl kunnan Niemi RN:o 1:43 tila yhteensä 2200 m2, luo-
vuttaja Lehti Niina 

- Kosken Tl kunnan Syrjälä RN:o 1:7tila, yhteensä 141400 m2, 
luovuttaja Salomaa Olavi 

 
  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
  



32 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  31.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

26 § SOPIMUS IRRALLAAN TAVATTUJEN PIENIKOKOISTEN SEURA- JA HARRAS-
TUSELÄINTEN VASTAANOTTAMISESTA JA TILAPÄISEN HOIDON JÄRJESTÄ-
MISESTÄ 

 
 
Kh 31.1.2022 § 26 Kosken Tl kunnan alueella irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja 

harrastuseläinten vastaanottamisesta ja tilapäisen hoidon järjestämi-
sestä eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:n mukaisesti. 

 
Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettu-
jen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja 
harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Lain mukaan eläintä 
on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oi-
keus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. 
Villikissat eivät kuulu sopimuksen piiriin. Löydetyt eläimet todetaan löy-
töeläimiksi, joilla on koti ja omistaja. Eläinten arviointi toteutetaan Eviran 
antaman villiintyneisiin kissoihin liittyvän ohjeistuksen mukaisesti. Arvi-
oinnin suorittaa palveluntuottajan henkilökunta ja tarvittaessa käytetään 
eläinlääkärin arviota. 

 
Hoitopaikan olosuhteiden tulee täyttää eläinsuojelulainsäädännössä 
niille asetetut vaatimukset. Näistä säädetään eläinsuojeluasetuksessa 
(396/1996), valtioneuvoston asetuksessa koirien, kissojen ja muiden 
pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (674/2010) sekä 
lemmikkieläinten suojelua koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuk-
sessa, joka on saatettu voimaan 26.6.1992 annetulla asetuksella 
(540/1992). Valtioneuvoston asetuksessa säädetään mm. eläinten säi-
lyttämiseen tarkoitettujen häkkien vähimmäiskoosta. 

 
Sopimuskausi on 1.2.2022-31.1.2024. Sopimukseen sisältyy optio kah-
desta lisävuodesta (1+1), joiden kummankin käytöstä tehdään päätös 
erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päätty-
mistä. 

 
Tarjoukset pyydettiin Löytöeläinkoti Omatassulta, Löytöeläinkoti Käpälä-
mäeltä ja Turun kaupungilta. 

 
Halvimman tarjouksen teki Löytöeläinkoti Omatassu, jonka tarjouksessa 
hinta muodostui seuraavasti: 
 
Kiinteä kuukausimaksu, joka sisältää eläinten tilapäiseen säilytykseen 
tarkoitettujen tilojen ylläpidon on 110 €/ kk, (sis. alv. 24%). Kiinteä kuu-
kausimaksu sisältää tilojen lämmityksen, sähkön sekä veden ja puhelin- 
sekä nettikorvauksen. 

 
Kaikki hinnat on ilmoitettava euroina arvonlisäveron kanssa. 
Hintatiedot, enintään 15 vuorokaudelta/ eläin korvataan: 
Koiran hoitovuorokausi (pitää sisältyä: ruokinta ja sairaan eläimen 
hoito): 21 € / vrk 
Kissan hoitovuorokausi (pitää sisältyä: ruokinta ja sairaan eläimen 
hoito): 18 € / vrk 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 31.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Kissaemo ja imeväisikäiset pennut, alle 8 vk (pitää sisältyä: ruokinta ja 
sairaan eläimen hoito): 23 € / vrk 
Muun pieneläimen hoitovuorokausi (pitää sisältyä: ruokinta ja sairaan 
eläimen hoito): 18 € / vrk 

 
Koiran ja kissan tai muun pieneläimen lopettamisesta aiheutuvat kulut: 
alle 5 kg 58 € 
alle 40 kg 92 € 
yli 40 kg 100 € 
Kilometrikorvaus on 0,46 €/km kuljetuksesta aiheutuvista kilometriku-
luista omaa autoa käyttäessä. 
 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita palveluntuottajaksi Löytöeläinkoti Omatas-

sun liitteenä olevan sopimuksen mukaisin ehdoin. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  31.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

  
27 § VALTUUSTOALOITE, KOIRAPUISTO 
 
Tekla 25.11.2021 § 94 Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt 27.9.2021 Kosken Tl kun-

nan valtuuston kokouksessa samaisena päivänä päivätyn valtuustoaloit-
teen koirapuiston paikan valitsemiseksi ja rakentamisen rahoituksen 
määrittämiseksi. Valtuustoaloite on osoitettu Kosken Tl kunnanhallituk-
selle.  

 Hallintosäännön 19. luvun 2 § mukaan:  
 ”Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimi-

valta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos 
toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja nii-
den johdosta suoritetuista toimenpiteistä on annettava toi-
mielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.” 

 
 Aloitteessa kerrotaan pitkään kunnalta odotetun toimia koiraharrastus-

mahdollisuuksien parantamiseen ja osoitettavan paikka, jossa koirahar-
rastajat voisivat lemmikkeineen kokoontua, jakaa alan vinkkejä ja harras-
taa yhteisen asian parissa. Aloitteessa koirapuiston mainitaan nostavan 
kunnan profiilia harrastus- ja eläinmyönteisyyden osalta. Aloitteen yhtey-
dessä on toimitettu kartta vaihtoehtoisista sijainneista.  

 
 Tekninen johtaja on ollut yhteydessä ryhmän puheenjohtajana toimivaan 

Lassi Relanderiin keskustellen koirapuisto-hankkeen hankemuodosta, 
sekä kunnan roolista ja rahallisesta osuudesta kokonaisuuteen. 

 
 Kosken Tl kunnan tekninen lautakunta on 27.9.2018 § 69 käsitellyt vas-

taavaa aihetta käsitelleen aloitteen, Kosken Seudun Koiraharrastajat 
Ry:n esittämänä. Asian aikaisempaan käsittelyyn viitaten ja samoja mui-
hin harrastustoimintaan osoitettavia avustusperiaatteita huomioiden; ei 
ole tarkoituksenmukaista jatkaa asian valmistelua pelkästään kunnan jär-
jestämisvastuulle perustuvassa hankemuodossa.  

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- todeta valtuustoaloitteen osaltaan käsitellyksi ja päättää asian käsit-

telyn. 

Käsittely: Esittelijä teki käsittelyn aikana muutetun päätösehdotuksen. 
 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- merkitä tiedoksi asiaan liittyvän selvityksen, 

- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle aloite loppuun kä-

sitellyksi, sillä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa asian käsittelyä pel-

kästään kunnan järjestämisvastuulle perustuvassa hankemuodossa. 

Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 
 
 
Kh 13.12.2021 § 248  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
 

1. merkitä asiasta saadun selvityksen tiedokseen 

2. esittää kunnanvaltuustolle aloitteen loppuun käsitellyksi 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.   
 
 
Asian käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja teki muutetun päätös-

ehdotuksen. 
 
Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian takaisin teknisen lautakunnan 

käsiteltäväksi.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tekla 20.1.2022 § 11 Kunnanhallitus on palauttanut asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi, 

teknisen lautakunnan osoittaakseen koirapuistotoiminnalle osoitettavan 
paikan. 

 
 Tekninen toimi on toteuttanut vaihtoehtotarkastelun kolmen eri sijainnin 

osalta. Vaihtoehtotarkastelussa olleet sijaintiehdotukset olivat osittain 
mukana asian alkuperäisessä käsittelyssä. 

 
 Vaihtoehtoiset sijainnit koirapuistotoiminnalle ovat: 

- Kosken Tl kunnan paloaseman koillispuolella sijaitseva peltoalue 

- Isokuovintien eteläpäässä tien länsipuolella oleva metsäalue kauko-

lämpölaitoksen läheisyydessä 

- Lampitien ja koulukeskuksen välinen metsäinen puistoalue. 

  
 
Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää: 

- koirapuistotoiminnalle ensisijaisesti osoitettavan sijainnin esittelijän 

laatiman valmisteluaineiston ja kokouksen kulun yhteydessä käytä-

vän keskustelun pohjalta. Tarkempi päätösehdotus muodostetaan 

kokouksessa. 

- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle aloite loppuun kä-

sitellyksi. 

 
Käsittely: Tutustuttiin valmistelijan tekemään vaihtoehtotarkasteluun kolmen esillä 

olevien sijaintien osalta.  
 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- koirapuistotoiminnalle ensisijaisesti osoitettavaksi sijainniksi Lampi-

tien ja koulukeskuksen välisen metsäisen puistoalueen 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle aloite loppuun kä-

sitellyksi. 

Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Kh 31.1.2022 § 27  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
 

Kunnanhallitus päättää;  
1. pyytää kuntalaisilta kommentteja teknisen lautakunnan eri sijoitta-

misvaihtoehdoista ennen asian päättämistä. 
2. asettaa nähtäville teknisen lautakunnan käsittelemät eri vaihtoehdot 

14 päivän ajaksi kunnan kotisivuille. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 



37 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 31.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

28 § KUNNANVALTUUSTON 20.12.2021 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN- 
 PANO 
 
Kh 31.1.2022 § 28 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 20.12.2021 tekemät päätökset
  laillisiksi sekä päättää panna ne täytäntöön seuraavin toimenpitein: 
 
  59 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  60 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

  61 § Kaavoituskatsaus 2021 

                              62 §  Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-

missuunnitelman voimassaolon jatkaminen vuodelle 2024

  

                              63 § Toimielinten osavuosiraportit 2021/9 kunnanhallituk-

selle/kunnanvaltuustolle  

                              64 § Kunnan vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 

vuosille 2023-2024 

                              65 § Kunnan hallinnon ja talouden tarkastus tilikausille 2021-

2024 

                              66 § Sidonnaisuusilmoitukset 

  67 § Ilmoitusasiat  

  66 § Muut asiat  
   

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

29 § TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN/ KOSKEN TAIDESÄÄTIÖ 
 
Kh 31.1.2022 § 29 

Kosken Tl kunnanvaltuusto on päätöksellään 18.12.2006 § 52 päättänyt 
antaa omavelkaisen takauksen Kosken Osuuspankille Yrjö Liipolan mu-
seosäätiön lainoista enintään 98.500 euroon. Kunnanvaltuusto on jatka-
nut takausta päätöksellään 27.2.2017 § 2. 
 
Takauksen kohteena oleva laina on kertalyhenteinen ns. bullet-laina, 
jonka juoksuaika on 15 vuotta. Laina erääntyy 30.3.2022 ja lainan pää-
oma on 62 500. Taidesäätiö on neuvotellut Kosken Osuuspankin 
kanssa uuden tasalyhenteisen 62 500 euron lainasta 15 vuoden maksu-
ajalla. Lainan marginaali on 0,01 % ja korko euribor 12 kk. 
 
Yrjö Liipolan museosäätiö on pyytänyt lainalle kunnan omavelkaista ta-
kausta. 
 
Kuntalain 129 §:n mukaan kunta voi antaa lainan tai takauksen yhtei-
sölle, jos siihen ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä 

Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kun-
nan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myön-
tää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä 
taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastava-
kuuksilla. 

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa 
markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoas-
taan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja 
valtion yhteisessä määräysvallassa. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää ta-
kauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kun-
tien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), 
teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän 
edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä 
on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi 
myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella 
hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai 
säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. 

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. 

   
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää tehdä kunnanvaltuustolle seuraavan päätösesi-

tyksen: 
 

Kunnanvaltuusto päättää myöntää Kosken Tl kunnan omavelkaisen ta-
kauksen Yrjö Liipolan taidemuseo säätiön Kosken osuuspankista otta-
malle, enintään 62 500 euron lainalle, jonka laina-aika on enintään 15 
vuotta, lainan pääoman, koron, viivästyskoron sekä mahdollisten 
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perimiskulujen suorittamiseksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää valtuuttaa 
kunnanjohtajan neuvottelemaan Yrjö Liipolan taidemuseo säätiön 
kanssa kunnalle annettavasta riittävän kattavasta vastavakuudesta. 

 
  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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§ 30 LAUSUNTO HÄRKÄTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MIELENTERVEYS- JA 
PÄIHDESUUNNITELMASTA VUOSILLE 2022 - 2025  

 
Kh 31.1.2022 § 30 Liedon sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto pyytää lausuntoa Härkä-

tien yhteistoiminta-alueen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta 2022 
- 2025 ennen sen hyväksymistä Kosken Tl ja Marttilan kunnilta, kuntien 
nuorisovaltuustoilta ja vanhus- ja vammaisneuvostoilta, varhaiskasva-
tus- ja koulutuslautakunnalta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta, työl-
lisyyspalveluilta sekä ehkäisevän päihdetyön ryhmältä. 

 
Lausunto tulee antaa 7.2.2022 mennessä. 
 
-Kokouksessa erikseen jaettavana asiakirjana, Härkätien yhteistoiminta-
alueen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2022-2025. 

 
Päätösehdotus: Kosken Tl kunnalla ei ole huomautettavaa Härkätien yhteistoiminta-alu-

een mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta vuosille 2022-2025. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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31 §  VALTUUSTOALOITE KOSKELAISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÄMISEKSI KUNTA-

SEMINAAREISSA 
 
Kh 31.1.2022 § 31 Valtuutettu Pertti Kujala teki valtuuston kokouksessa 20.12.2021 § 68 

valtuustoaloitteen koskelaisten palvelujen käytöstä kuntaseminaareissa. 
 
Hallintosäännön 19. luvun 2 § mukaan:  
”Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä 
päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomai 
nen on toimielin, aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 
on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.” 
 
Aloitteen tekijän mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana kunta on 
järjestänyt kuntaseminaareja eri puolilla maakuntaa ja käyttänyt semi-
naarien järjestämiseen kymmeniä tuhansia euroja rahaa. Nämä rahat 
olisi samaan aikaan voitu käyttää Kosken Tl kunnan alueella, jolloin se-
minaarit olisivat aloitteen tekijän mukaan tulleet halvemmaksi. 
 
Kosken Tl kunta on järjestänyt joka vuosi valtuustoseminaarin liittyen 
talousarvion valmisteluun. Seminaarit ovat pääosin pidetty Kosken Tl 
kunnan ulkopuolella ja ne ovat maksaneet yleensä alle 5 000 euroa per 
kerta. Kunnan talousarviossa on varauduttu vuotuiseen seminaarimat-
kaan ja suurin osa luottamushenkilöistä on esittänyt toiveen seminaarin 
järjestämisestä kunnan ulkopuolella. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 

1. merkitä aloitteen tiedokseen 
2. todeta aloitteen johdosta, ettei nykyistä käytäntö ole syytä muuttaa 
3. ehdottaa valtuustolle, että se katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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32 §  VALTUUSTOALOITE TUULIPUISTON RAKENTAMISEKSI KOSKEN TL KUN-
TAAN 

 
Kh 31.1.2022 § 32 Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki valtuuston kokouksessa 

15.11.2021 § 58 valtuustoaloitteen tuulipuiston rakentamiseksi Kosken 
Tl kunnan alueelle. 

 
 Hallintosäännön 19. luvun 2 § mukaan:  
”Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä 
päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomai 
nen on toimielin, aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 
on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.” 
 
Perussuomalaisten valtuustoryhmä perusteli aloitettaan seuraavasti: 
Tuulivoima on vihreää energiaa, se on ottanut viimevuosina huimia as-
kelia kehityksessä, eikä se tarvitse yhteiskunnan rahaa toteutuakseen. 
Tuulipuiston rakennushanke tuottaisi työtä isolle joukolle alihankkijoita, 
toisi tuloja paikkakunnalle jo suunnittelu/rakennusvaiheessa ja ennen 
kaikkea se toisi suuret kiinteistöverotulot kuntaan 
ja vuokratuloja maanomistajille. 
 
Lisäksi Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kunnanhallituk-
sen on alettava suunnitella tuulipuiston toteuttamista Koskelle ja otet-
tava mahdollisiin yhteistyökumppani kandidaatteihin yhteyttä. Myös ai-
kanaan sopimusvaiheessa on huomioitava, ettei tuulivoimalan elinkaa-
ren päässä olevat purku ja mahdollisten ongelmallisten osuuksien hoita-
minen jää kuntamme vastuulle. 
 
Aloitteessa tuulipuiston rakentamispaikaksi esitetään maakuntakaavaan 
Verhonkulmalle esitettyä paikkaa tuulivoimaloille, joka on kaavassa 
merkitty kohteeksi TV302. 
 
Kunnanvaltuusto on päätöksellään 15.12.2014 § 47 päättänyt ettei kun-
nanhallituksen 4.11.2013 § 235 aloittamaan tuulivoimaosayleiskaavan 
laatimista jatketa. Päätöksellä valtuusto keskeytti osayleiskaavan laati-
misen kaavaluonnosvaiheeseen. 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
 

1. merkitä aloitteen tiedokseen 
2. pyytää aluearkkitehdiltä päivityksen Kosken Tl kunnan kaavoitusti-

lanteeseen tuulivoiman osalta, ennen päätöksen tekemistä 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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§ 33 LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN (0066) MUUTTAMINEN ERITYIS-
LUOKANOPETTAJAN VIRAKSI 1.8.2022 ALKAEN 

Sltk 26.1.2022 § 6 Kosken Tl kunnan yksi laaja-alaisen erityisopettajan virka sekä yksi eri-
tyisluokanopettajan virka ovat tällä hetkellä Talolan koulussa. Viime 
vuosien aikana on osoittautunut, että koulussa olevat erityisen tuen op-
pilaat tarvitsevat laajempaa tukea oppimiseen sekä lukuaineissa että 
käyttäytymisessä. Laaja-alaisen erityisopettajan virka on perustettu ai-
kaan, jolloin Koskella Tl oli vielä erillinen erityiskoulu. Oppilaat hyötyvät 
enemmän työskentelyn kokonaisvaltaisuudesta. Tämä toteutuu parem-
min opetuksen kokonaisvastuun ottavasta erityisluokanopettajasta.  Eri-
tyisluokanopettaja vastaa opetuksen suunnittelusta ja arvioinnista. Eri-
tyisluokanopettaja voi antaa myös yleistä tukea, tehostettua tukea ja eri-
tyistä tukea. Laaja-alainen erityisopettaja ei voi ottaa laajaa kokonais-
vastuuta erityisen tuen oppilaan opettamisesta ja arvioinnista.  Laaja-
alaisen erityisopettajan opetusvelvollisuus on 24h viikossa. Erityisluo-
kanopettajan opetusvelvollisuus on 22h viikossa.  

 

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-
tuustolle, että se muuttaa laaja-alaisen erityisopettajan viran (0066) eri-
tyisluokanopettajan viraksi 1.8.2022 alkaen. 

  

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kh 31.1.2022 § 33  

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa 
laaja-alaisen erityisopettajan viran (0066) erityisluokanopettajan viraksi 
1.8.2022 alkaen. 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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§ 34 JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN OPTION KÄYTTÄMINEN 
YHTEYSVÄLILLÄ KOSKI-MARTTILA-SALO AJALLA 8/2022-6/2024  

 
 

Kh 31.1.2022 § 34 Koski-Marttila-Salo -joukkoliikenne on järjestetty elokuusta 2019 alkaen 
ELY-keskuksen kilpailuttamana tilausliikenteenä. Liikennejärjestelmä 
muuttui Salon kaupungin siirryttyä järjestämistapaan kouluvuoden alka-
essa elokuussa 2019.  
 
Liikennöintisopimuksen voimassaolo päättyy toukokuussa 2022, mutta 
sitä on mahdollista jatkaa 1+1 optiovuodella. Salon kaupunki on ilmoitta-
nut kilpailuttavansa omaa sisäistä liikennettään samalla aikataululla, 
mutta suuresta matkustajamäärästä johtuen Salon kilpailutukseen ei ole 
Marttilan ja Kosken Tl kunnilla mahdollista osallistua.  

 
Salo-Marttila-Koski Tl joukkoliikenneyhteydellä on suuri merkitys mo-
lempien kuntien perusopetuksen oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. 
Koronapandemian aiheuttamaa matkustajamäärien ajoittaista vähene-
mistä lukuun ottamatta kyseisellä yhteysvälillä myös matkustajien 
määrä on suuri. Kilpailutetussa liikenteessä kunnat ja ELY ovat määri-
telleet vuorotarjonnan ja liikenteen aikataulut siten, että liikenne palve-
lee niin opiskelua, työssäkäyntiä kuin asiointiakin. Liikenne on pysynyt 
kilpailutuksen ansiosta vakaana ja ennakoitavana. 
 
Hankintakokonaisuuden kustannuksiin osallistuvat ELY-keskus, Marttila 
ja Koski Tl. ELY-keskus toimii toimivaltansa perusteella liikenteen kilpai-
luttajana ja tilaajana. Hankinta on toteutettu reittipohjaisella käyttöoi-
keussopimusmallilla. Sopimusmallissa ELY ja kunnat suunnittelevat 
hankintakohteen aikataulut ja reitit. Liikenteenharjoittaja saa asiakkai-
den maksamat lipputulot ja hankinnan osapuolet maksavat tarjoushin-
nan ja asiakastulojen erotuksen.  
 
Liikennehankinnan sopimuskausi on ollut 3 v + optiokaudet 1 v + 1 v. 
Optiokausi on myös mahdollista sopia kerralla kahdeksi vuodeksi. Kun-
nat ovat mukana päättämässä optiokausien käytöstä. 
 
Hankinnasta on tehty Kosken Tl kunnan ja ELY-keskuksen välinen sopi-
mus elokuussa 2019 ja kyseisen yhteysvälin joukkoliikennettä varten on 
varattu Kosken Tl kunnan talousarviossa määräraha myös vuodelle 
2022.  Valtakunnallisten linjausten mukaan ELY-keskus vastaa 50 % 
hankintakustannuksista ja kumpikin kunta 25 % osuudesta. ELY-keskus 
esitti kuntien osuuden jakoperusteeksi tasajakoa, koska liikenne hyödyt-
tää molempien kuntien koululiikenteitä. ELY-keskuksen sekä Marttilan ja 
Kosken Tl kuntien välillä on tehty yhteinen sopimus hankinnan toteutta-
miseksi. 
 

 
 
 
 



45 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 31.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
 

1. hyväksyä optiokaudet vuosille 2022-2024. 
2. valtuuttaa kunnanjohtaja Henri Partasen allekirjoittamaan optiokau-

sien käytöstä tehtävän sopimuksen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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§ 35 ILMOITUSASIAT 
 
Kh 31.1.2022 § 35 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 § 36 MUUT ASIAT 
 
Kh 31.1.2022 § 35 
 

1. Koronatilanne. 
 

2. Sosiaalijohtajan viran kokoaikaistaminen. 
 

3. Palvelutalon työntekijöiden kirje kunnanhallitukselle. 
 

4. Keskusteltiin As Oy Pappilanhakan hissinkorjaukseen annettavasta 
kunnan avustuksesta. 

 
5. Keskusteltiin Pappilanhakan ja Myllyrannan asemakaavoituksen ti-

lanne. 
 

6. Keskusteltiin talouspäällikön rekrytointiprosessista. 
 

7. Keskusteltiin kunnanalueella sijaitsevien taloyhtiöiden isännöinti ti-
lanteesta. 

 
8. Keskusteltiin valtuuston kokouksen 7.2.2022 järjestelyistä. 

 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
 

1. Merkitä asian tiedokseen. 
 

2. Valmistella asian seuraavaan kokoukseen. 
 

3. Merkitä asian tiedokseen. 
 

4. Merkitä asian tiedokseen. 
 

5. Merkitä asian tiedokseen. 
 

6. Merkitä asian tiedokseen. 
 

7. Merkitä asian tiedokseen. 
 

8. Merkitä asian tiedokseen. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  31.1.2022     

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:  20-24, 27-33 ja 35-36    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  26, 34     

       

         

                

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

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 25      
         

                

        

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 jä-
sen.   

vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite   

viranomainen        

ja -aika KOSKEN TL KUNNANHALLITUS    

  Härkätie 5      

  

31500 Koski Tl 
kirjaamo@koski.fi 
      

         

         

   Pykälät: 26,34    

         

         

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kosken Tl kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaa-
mon 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 pyhä-
päivä, 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- vaati-
muksen si-
sältö 

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 7.2.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


