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Pöytäkirjantarkastajat: 

50 

Kokousaika  Maanantai 21.2.2022, klo 18:00-20.45 

 
Kokouspaikka Teams / hybridikokous, Koski Tl, kunnantalo 
     (T=Teams) 
Saapuvilla     läsnä poissa 
olleet jäsenet Pietilä Heikki  pj. x  
  Mäkitalo Martti vpj. x   
  Kujala Pertti  j. x  
  Lehti Taisto  j. x 
  Mattila Marja  j. x (teams)   
  Mikkola Laura j. x (teams) 
  Niemelä-Laaksonen Anne  j. x   
   
  
      
Muut saapuvilla Jalli Marja  valt. pj. x (teams)  
olleet  Toivonen Timo valt. I vpj. x (teams)   
  Ragni Reichardt valt. II vpj x (teams) 
  Partanen Henri kj /esittelijä/ x 

  pöytäkirja  
       
Laillisuus ja  § 37 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 37-51 
 
Pöytäkirjan  § 38 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 24.2.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Anne Niemelä-Laaksonen  Pertti Kujala  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 28.2.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 21.2.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

37 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 21.2.2022 § 37 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 18.2.2022 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  



52 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  21.2.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

38 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 21.2.2022 § 38 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 Anne Niemelä-Laaksonen ja Pertti Kujala 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 21.2.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

39 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 21.2.2022 § 39  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

Rakennuslautakunta 15.2.2022 
Sivistyslautakunta 16.2.2022 
Ympäristönsuojelulautakunta 16.2.2022 
Hyvinvointilautakunta 17.2.2022 
Sosiaalilautakunta 17.2.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
 
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  3-8 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  21.2.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

40 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 21.2.2022 § 40 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Kalatonhiekka RN:o 3:49 tila, yhteensä 37400 
m2, luovuttaja Rudus Oy 

- Kosken Tl kunnan Huhta RN:o 2:15 tila yhteensä 25200 m2, luo-
vuttaja Salomaa Olavi kp. 

- Kosken Tl kunnan Puhelin RN:o 1:215 tila, yhteensä 1517 m2, 
luovuttaja Härkätien Puhelin Oy 

- Kosken Tl kunnan Puhelin RN:o 1:215 tila yhteensä 1517 m2, 
luovuttaja Lounea Oy 

- Kosken Tl kunnan Seppä RN:o 4:37 tila, yhteensä 15112 m2, 
luovuttaja Virtanen Tomi 

- Kosken Tl kunnan Palomäki RN:o 2:56 tila yhteensä 104438 m2, 
luovuttaja Rudus Oy 

- Kosken Tl kunnan Mäntylä RN:o 2:66 tila, yhteensä 14300 m2, 
luovuttaja Välimaa Mari 

- Kosken Tl kunnan Eskola RN:o 6:24 tila, yhteensä 65000 m2, 
luovuttaja Kärri kuolinpesä 
 

 
  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 

Heikki Pietilä poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian kohdan 
4. (Kosken Tl kunnan Puhelin RN:o 1:215 tila, yhteensä 1517 m2, luo-
vuttaja Härkätien Puhelin Oy) käsittelyn ajaksi klo: 18.14-18.16. 
 
Martti Mäkitalo toimi puheenjohtajana tämän asian kohdan 4. (Kosken 
Tl kunnan Puhelin RN:o 1:215 tila, yhteensä 1517 m2, luovuttaja Härkä-
tien Puhelin Oy) käsittelyn ajan klo: 18.14-18.16. 
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______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
§ 41 HYVINVOINTIALUEELLE ANNETTAVA SELVITYS 
 
Kh 21.2.2022 41 Varsinais-Suomen hyvinvointialue on toimittanut Kosken Tl kunnalle tie-

topyynnön 16.12.2021 lakisääteisen selvityksen tekemiseen koskien so-
siaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävien, henkilöstön 
ja tietojen siirtoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. 
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuk-
sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
(616/2021) edellyttää, että kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hy-
vinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirty-
västä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi kun-
nan tulee antaa arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, 
palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. Hyvinvointialue 
voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä 
ja asiakirjoja. Kunnan on täydennettävä annettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä omaisuudessa tai sopimuksissa 
on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos 
hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 
 
Selvitys tulee olla organisaation hallintosäännön mukaisessa toimieli-
messä käsitelty siten, että päätös ja selvitystiedot voidaan toimittaa Var-
sinais-Suomen hyvinvointialueelle 28.2.2022 klo 14.00 mennessä.  
 
Henkilöstötietojen luovuttamista on käsitelty yhteistoimintaryhmässä/yh-
teistyötoimikunnassa 21.2.2022. Yhteistyötoimikunta totesi kokoukses-
saan, että yhteistoimintamenettely hyvinvointialueen valmistelun edellyt-
tämästä selvityksestä on käyty. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
 

1. todeta sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudis-

tuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpa-

nosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys (oheismateriaalina) siir-

tyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista ti-

loista ja arvio (oheismateriaalina) siirtyvän henkilöstön määrästä, 

palkkakuluista ja lomapalkkavelasta, on tehty ja 

2. valtuuttaa kunnanjohtaja Henri Partasen toimittamaan selvityksen 

hyvinvointialueelle ja tekemään selvitykseen vaadittavat täydennyk-

set selvityksen antamisen jälkeen 30.6. mennessä 

3. esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi sosiaali- ja terveystoimea ja pe-

lastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koske-

van lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen 

selvityksen 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

42 § KUNNANVIRASTON KESÄSULKU 
 
Kh 21.2.2022 42  Kunnanviraston johtoryhmä on käsitellyt kunnanviraston kesäsulkua ja 

esittää virastoa suljettavaksi heinäkuussa ajalle 4.7.-24.7.2022. 
 

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 suljettuna 

kesällä 4.-24.7.2022 välisen ajan. Sulkuaikana kunnanvirastolla on päi-
vystys kiireellisiä sosiaali- ja teknisiä palveluja varten. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

43 §  NUORTEN TYÖHARJOITTELIJOIDEN PALKKAAMINEN   
  
Kh 21.2.2022 § 43  Kunta on palkannut viime vuosina 30-45  koskelaista nuorta kunnalle ke-

sätyöharjoitteluun 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 2022 talousarvioon. 
 
 Kuntaan on toissa kesänä palkattu koskelaisia nuoria 550 euroa / kk, 

sekä maksettu koskelaisille työnantajille tukea 180 euroa/nuori työllis-
tetty. Koronapandemia aiheutti muutoksia viime kesän työllistämismah-
dollisuuksiin, ja on mahdollista, että vaikutusta on myös tulevaan kesään.  

 
Asiasta tehdään erillispäätös, mikäli turvallisuustekijät tai toimintojen sul-
keminen estävät nuorten palkkaamisen. 

 
Päätösehdotus: Kunta palkkaa enintään 30 vuonna 2006 tai sitä aiemmin syntyneitä kos-

kelaisia nuoria kunnalle kesätyöharjoitteluun yhden kuukauden ajaksi 
sekä maksaa koskelaisille yrittäjille/yksityisille työnantajille tukea 180 eu-
roa/nuori työllistetty, kun yritykset työllistävät vähintään kuukaudeksi kun-
nan kautta hakeneita nuoria.   

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

hakemuksia kunnalle tulee enemmän kuin 30, karsitaan hakijat syntymä-
ajan perusteella nuorimmasta alkaen. 

 
 Mikäli koronatilanne aiheuttaa muutoksia kesätöiden turvalliseen toteut-

tamiseen, asiasta voidaan tehdä tarkentava päätös lähempänä kesää. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

44 §                PUUSTON MYYNTI VUONNA 2022 
  
Kh 21.2.2022 § 44 Kunnan metsäomaisuuden hoidon lähtökohtana on MHY Auranmaan 

vuonna 2017 laatima metsäsuunnitelma. Suunnitelma sisältää hakkuu- ja 
hoitoehdotuksia vuosille 2017 - 2026, joiden pohjalta tavoitteena on var-
mistaa kestävä puuntuotanto hyvän metsähoidon suositusten mukaisesti. 
Menneiden vuosien toimenpiteet ovat pohjautuneet em. aineiston sisäl-
töön. Tulevan vuoden hakkuu- ja hoitotoimenpiteiden laajuus määritetään 
vuosikohtaisesti talousarvion valmisteluvaiheessa. 

 
 Kosken Tl kunnan hallintosäännön 7 luvun 1§ kohdan 20 mukaan metsän 

myynnistä päättää kunnanhallitus. 
 
 Vuodelle 2022 esitetyt hakkuutoimenpiteet: 

- Kuusivaltaisen puuston uudistushakkuu 
- 284-413-2-231 PELTONIEMI, kuvio 1; 0,8 ha 
- 284-413-2-231 PELTONIEMI, kuvio 1; 0,6 ha 

 
- Mäntyvaltaisen puuston uudistus- ja harvennushakkuu 

- 284-401-4-37 Mäenpäänkorpi, kuvio 1; 0,7 ha 
- 284-401-4-37 Mäenpäänkorpi, kuvio 6; 1,6 ha 

 
    
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää: 

- aloittaa esittelyn mukaisten metsäkuvioiden tarjousmenettelyn 
- pyytää tarjoukset Westas Group Oy:ltä, Metsä Group ja Stora Enso 

Oyj 
 
Päätös: Asia jätettiin pöydälle. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

45 § PERUSOPETUKSEN MÄÄRÄRAHOJEN YLITYS VUODELTA 2021 
                                       
Sltk16.2.2022 § 17 Vuoden 2021 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittyneet perus-

opetuksen kustannuspaikan osalta. Ylitysten perustana ovat menojen 
muodostuminen ennakoitua suuremmiksi.  

 
Perusopetuksen osalta toimintakulut ylittyivät siten, että toteutumapro-
sentti oli 103,6 %. Suurin ylitys tuli henkilöstökuluista. Tämä johtui siitä, 
että talousarviosta oli jäänyt puuttumaan yhden työntekijän palkka sekä 
vuoden aikana tulleet pari pidempää poissaoloa aiheuttivat kustannuk-
sia. Tämän lisäksi yläkoulun budjetista oli jäänyt puuttumaan ICT-palve-
luista 16 400 euroa. Näitä ylityksiä tasoitti palvelujen ostojen sekä ainei-
den, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen alhainen toteutumaprosentti. 
Tämä ei kuitenkaan riittänyt kattamaan kokonaisylitystä perusopetuk-
sessa. 

                                             
Sivistystoimen toimintakulut ovat olleet vuonna 2021 yhteensä 
4 826 263 euroa. Vuoden 2021 talousarvio oli yhteensä 4 903 838 eu-
roa ja toteutuma näin ollen 98,4 %. Kokonaisuutena sivistystoimi jää 
alle talousarvion ja muut hallinnon osat riittävät kattamaan perusopetuk-
sen ylityksen. 

                       
Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelyn mukaisen ylityksen perusope-
tuksen osalta, koska koko sivistystoimi alittaa budjetin ja toteutuma jää 
kokonaisuutena 98,4 %:iin. 

 
Päätös:                            
 
Kh 21.2.2022 § 45 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esit-

telyn mukaisen ylityksen perusopetuksen osalta, koska koko sivistys-
toimi alittaa budjetin ja toteutuma jää kokonaisuutena 98,4 %:iin. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

46 § MUUTTUNEET TEHTÄVÄT / TYÖVUOROSUUNNITTELU VARHAISKASVATUK-
SEN OPETTAJA 

 
Kh 21.2.2022 § 46 KVTES:n palkkausluvun 10 §: Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien 

vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen 
virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn 
vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttu-
neita tehtäviä. 
 
Varhaiskasvatuksen opettaja Ulla Kaski hoitaa lisätyönä päiväkotien 
työvuorosuunnittelua. Hän vastaa työvuorojen tekemisestä ja toteutu-
mien tarkistuksesta Titania -ohjelmaa käyttäen. Varhaiskasvatusjohtaja 
tarkastaa ja hyväksyy listat. Ulla Kaski on aiemmassa työpaikassaan 
kouluttautunut Titania -ohjelman käyttäjäksi. Tämä järjestelmä keventää 
varhaiskasvatusjohtajan työkenttää varhaiskasvatuksen osalta, johon 
on lisätty sivistysjohtajan työt syksyllä 2021. 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää varhaiskasvatuksen opettaja Ulla Kas-
kille 1.1.2022 alkaen 100 euron henkilökohtaisen lisän / kk. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

47 §  ESTEETTÖMYYSAVUSTUS ASUNTO OY KOSKEN TL PAPPILANHAKA 
 
 
Kh 21.2.2022 § 47 Asunto Oy Kosken Tl Pappilanhaka on anonut kunnalta avustusta hissin 

korjaamiseksi esteettömäksi. Korjaustyön suorittaa Kone Oy ja hissin 
korjauksen kustannusarvio on 64.170 euroa (Alv 24%). Korjaus on tar-
koitus tehdä kevään 2022 aikana. 

 
Taloyhtiön hissi on varustettu kääntöovilla ja ne olisivat tarkoitus korvata 
automaattisilla liukuovilla, jolloin liikuntarajoitteisten ihmisten hissin käyt-
täminen helpottuisi. 

 
ARA myöntää avustusta sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä 
tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, 
siinä oleviin asuntoihin tai muihin yhteisiin tiloihin.  

 
Avustettavia toimenpiteitä liikkumisesteen poistamiseksi voivat olla 
esim. 

• ulko-ovien automatisointi, 

• hissin esteettömyyskorjaukset, 

• kulkuluiskien-, kaiteiden- tai porrashissin rakentaminen. 

Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta raken-
nukseen tai siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Apuvälineitä, kuten 
rollaattoria tai pyörätuolia käyttävillä on oltava esteetön kulkumahdolli-
suus rakennuksessa. 

ARA:n avustus voi olla maksimissaan 45 % hyväksytyistä kokonaiskus-
tannuksista.  

ARA:n avustuksen lisäksi osa kunnista myöntää hissi- ja esteettömyys-
avustuksia. Kuntien ja kaupunkien myöntämät avustukset ovat olleet 2-
20% hankkeiden kustannuksista. 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
 

1. myöntää Asunto Oy Kosken Tl Pappilanhaalle 2 % avustuksen hy-
väksytyistä kokonaiskustannuksista ( 64 170 euroa) maksimissaan 
1283,40 euroa.   

2. edellyttää avustuksen saamisen ehtona, että Asunto Oy Kosken Tl 
Pappilanhaka on saanut hankkeeseen ARA:n esteettömyysavustuk-
sen.   

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Taisto Lehti poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsitte-
lyn ajaksi klo: 19.28-19.34.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

48 §  SOSIAALIJOHTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI 
 
 
Kh 21.2.2022 § 48  Sote-uudistuksen toimeenpano on kasvattanut Kosken Tl kunnan hallin-

non työkuormaa. Erityisesti alueelle annettavat selvitykset sekä niiden 
nopea aikataulu on luonut suuren kuormituksen hallintoon. Hyvinvointi-
alueelle 28.2.2022 annettava selvitys on nopean aikataulunsa johdosta 
aiheuttanut haasteita sekä sosiaalitoimelle että yleishallinnolle. Selvi-
tystä tullaan täydentämään 30.6.2022 mennessä ja tämän jälkeen alka-
vat henkilöstön tarkemmat siirtomenettelyt, jotka tulevat jatkumaan pit-
källe ensi syksyyn. Selvitysten lisäksi hyvinvointialueen luominen ai-
heuttaa myös ylimääräisiä kokousasioita verrattuna ns. normaaliin vuo-
teen lautakuntatyöskentelyssä. 

 
 Hallinnon toiminnan varmistamiseksi kunnanjohtaja on neuvotellut sosi-

aalijohtajan viran muuttamisesta kokoaikaiseksi. 
 

Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitolan viran osa-aikaisuus on 60 %. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää muuttaa sosiaalijohtajan viran kokoaikaiseksi 

1.3.2022 alkaen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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49 §  KIRJANPITÄJÄN VIRKA 
 
 
Kh 21.2.2022 § 49 Kunnanhallitus valitsi päätöksellään 10.1.2022 § 13 talouspäällikön vir-

kaan Tiina Mäkeläisen. Mäkeläinen kieltäytyi vastaanottamasta virkaa ja 
kunnanhallitus ei valinnut kieltäytymisen varalle valittu henkilöä. 

 
 Rekrytoinnissa ilmeni ongelmia toimenkuvan, virkanimikkeen ja palkka-

tason osalta. Toimenkuva vastaa paremmin kirjanpitäjän tai pääkirjanpi-
täjän toimenkuvaa yleisellä tasolla. Pienissä kunnissa tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen laatii yleensä yksi kirjanpitäjä. Taloushallinnon 
prosessit ovat yleensä hajautettuna eri toimialoilla ja keskushallinnossa. 
Taloussuunnittelun osalta nykyinen toimintamalli on nojautunut kunnan-
johtajan toimenkuvaan suurelta osin, mutta raportoinnin on hoitanut ta-
louspäällikkö. 

 
 Viran tehtävän kuvauksen keskeisiä osia ovat taloushallinnon kokonai-

suudesta vastaaminen, tilinpäätöksen tekeminen, konsernitilinpäätöksen 
tekeminen, talousarvion laadinta sekä taloustietojen raportoiminen val-
tion hallinnolle ja kunnan johdolle. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu talous-
hallinnon usean ohjelman pääkäyttäjänä toimimista sekä toimialojen oh-
jaamista taloushallinnon käytännöissä. 

 
 Sote-uudistus tulee myös vaikuttamaan toimenkuvaan, koska kirjanpidon 

tapahtumat tulevat vähenemään huomattavasti, mutta kuntalain asetta-
mat vaatimukset talousarvion sekä tilinpäätöksen ja raportoinnin suhteen 
tulevat pysymään suurelta osin ennallaan. 

 
 
 Edellä mainitun perusteella tulisi kunnan hallinnossa muuttaa talous-

päällikön virka kirjanpitäjän viraksi. Hallintosäännön mukaisesti viran voi 
muuttaa kunnanvaltuusto. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: 

1. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se muuttaa talouspäällikön viran 
kirjanpitäjän viraksi. 

2. päättää avata kirjanpitäjän viran auki 22.2.2022 - 8.3.2022 väliseksi 
ajaksi. 

3. valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan hakuilmoitus sekä julkai-
semaan ilmoitus Auranmaan viikkolehdessä ja Salon Seudun Sano-
missa. 

 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: 

1. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se muuttaa talouspäällikön viran 
kirjanpitäjän viraksi. 

2. päättää valtuuttaa kunnanjohtajan julistamaan kirjanpitäjän viran 
auki valtuuston päätöksen jälkeen. 
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3. valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan hakuilmoitus sekä julkai-
semaan ilmoitus Auranmaan viikkolehdessä ja Salon Seudun Sano-
missa. 

 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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§ 50 ILMOITUSASIAT 
 
Kh 21.2.2022 § 50 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.   
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 § 51 MUUT ASIAT 
 
Kh 21.2.2022 § 51  

1. Osallistuminen menestyvä maatilayritys 2 -hankkeeseen. 
 

2. Kiinteistön arviolausunto/ Kirkonmäki 
 

3. Ritarin yritysalueen kyltin tilaaminen 
 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
 

1. osallistua menestyvä maatilayritys 2 -hankkeeseen. 
2. merkitä tiedokseen kiinteistön arviolausunnon/ Kirkonmäki 
3. tilata Ritarin yritysalueen kyltin. 

 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  21.2.2022     

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:  37-39, 41, 44-45, 50    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:       

   42-43, 46-49, 51 kohdat 1 ja 2    

         

                

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

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 40      
         

                

        

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: 42-43, 46-49, 51 kohdat 1 ja 2    

         

         

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kosken Tl kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaa-
mon aukioloajan päättymistä.  
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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.  
 
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 28.2.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


