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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 1/2022 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Kokousaika  Maanantai 7.2.2022 kello 19.00 – 20.06 
 
Kokouspaikka Teams-kokous 
 
Saapuvilla  Liite nro 1    
olleet jäsenet  
 
Muut saapuvilla Kunnanjohtaja Henri Partanen 
olleet   
 
Saapuvilla yleisölehtereillä 
     
 
Laillisuus ja  § 1 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 1-9 
 
Pöytäkirjan  § 2 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset  
 
  Marja Jalli                       Henri Partanen 
  Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan    
tarkastus  Keskiviikkona 9.2.2022 
 
Tarkastusaika  
 
 
Allekirjoitukset Jaakko Mikkola  Laura Mikkola 
       
 
Pöytäkirjan  14.2.2022 Kosken Tl kunnantalo kello 9.00-15.00 
nähtävänäolo 
 
 
Todistaa 
  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   

 
Kv 7.2.2022 § 1 Kosken Tl kunnan hallintosäännön luvun 15 § 3:n mukaan kokouskutsun 

antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka 
sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on 
sähköinen kokous. 

 
  Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin 

valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 

 
  Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 

kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 
 
  Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuute-

tuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunkin valtuus-
toryhmän kolmelle ensimmäiselle varavaltuutetulle 2.2.2022 ja kuulutus 
kokouksesta on samana päivänä asetettu kunnan ilmoitustaululle.  

 
Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen mahdollisesti ilmoit-

tamat esteet sekä varavaltuutettujen osanotto kokoukseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    



   3 

Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 
Kv 7.2.2022 § 2 Kosken Tl hallinnonsäännön luvun 15 § 25:n mukaan valtuuston pöytä-

kirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutet-
tua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. 

 
  Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 
  Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ilmoitettu yleisesti nähtävillä 

olevaksi maanantaina 14.2.2022 klo 9.00 – 15.00 
 
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
  Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Jaakko Mikkola ja Laura 

Mikkola. 
   
  Tarkastus esitetään suoritettavaksi kunnanvirastossa keskiviikkona  

9. päivänä helmikuuta 2022. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

3 §          MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, INVESTOINTI JA KÄYTTÖTALOUS 
  
Tekla 16.12.2021 § 105 Vuoden 2021 talousarvioon varatut menovaraukset käyttötalouden ja in-

vestointien hankkeisiin ovat ylittyneet määrättyjen kustannuspaikkojen 
osalta. Ylitysten perustana ovat menojen muodostuminen ennakoitua 
suuremmiksi. Toimintojen laajuus ja laadukkuus ovat olleet tavanomai-
sella tasolla. 

  
 Käyttötalouden osalta kustannuspaikkaryhmien välisistä ja investoin-

neissa kustannuspaikkojen välisistä määrärahojen siirroista päättää kun-
nanvaltuusto. 

 
 Määrärahojen siirtotarpeet: 
  
 Investoinnit: 

- Kustannuspaikalta 910301 (maanhankinta) kustannuspaikalle 

910102 (kunnanviraston irtaimisto) 10 000 €. 

- Kustannuspaikalta 910301 (maanhankinta) kustannuspaikalle 

960119 (muut rakennukset) 7 400 €. 

- Kustannuspaikalta 960401 (viemäriverkko) kustannuspaikalle 

960402 (jäteveden puhdistamo) 10 000 €. 

   
  Käyttötalous: 

- Tililtä 4400 – 12906 (kon. ja laitteiden kunnossapito – santion veden-

ottamo); tilille 4590– 12504 (rakennusmateriaalit – yleiset alueet) 4 

000 € 

- Tililtä 4470 – 12905 (muut palvelut – hevonlinnan vedenottamo); tilille 

4390 – 12501 (rak. ja alueiden kunnossapito – rakennuskaavatiet) 5 

000 € 

  
Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelyn mukaiset määrärahojen siirrot. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kh 10.1.2022 § 16  
 
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esit-

telyn mukaiset määrärahojen siirrot. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kv 7.2.2022 § 3 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

4 § YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN, AURA, KOSKI TL, 
MARTTILA JA PÖYTYÄ 
 

Ypsltk 
3.11.2021 
§ 42 

 
Asia 

 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ym-
päristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olo-
suhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä 
(kunnan ympäristönsuojelumääräykset).  
 
Toiminnat, joita kunnan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea on 
lueteltu ympäristönsuojelulain 202 §:ssä. Kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristön-
suojelumääräyksestä siinä mainituin perustein. 
 
Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Pöytyän kuntien voimassa olevat ympäris-
tönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2016. Päivitystyö 
koetaan tarpeelliseksi johtuen muuttuneesta lainsäädännöstä ja nykyis-
ten ympäristönsuojelumääräysten soveltamisessa ilmaantuneista muu-
tostarpeista. Myös ympäristönsuojelumääräyksiin liittyvät liitekartat on 
päivitetty johtuen ELY-keskuksen tekemistä pohjavesialuerajausten 
muutoksista. Lautakunta on asettanut tavoitteeksi päivitystyön tekemisen 
vuoden 2021 aikana.  
 
Ympäristönsuojelulautakunta hyväksyi ympäristönsuojelumääräysten 
luonnokset perusteluineen 19.5.2021 § 18. Kuntakohtaiset luonnokset 
ympäristönsuojelumääräyksistä asetettiin nähtäville 10.8.-30.9.2021 vä-
liseksi ajaksi. Kuulutus asiasta julkaistiin kuntien nettisivuilla sekä Aura-
maan viikkolehdessä 10.8.2021. Asiakirjat olivat nähtävillä kuulutuksen 
ajan Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla.  
 
Luonnoksista pyydettiin lausunnot kunkin kunnan kunnanhallitukselta, ra-
kennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, terveydensuojeluviran-
omaiselta, jätehuoltoviranomaiselta ja kuntien yrittäjiltä sekä Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Varsinais-Suomen 
pelastuslaitokselta, alueelliselta maaseutuhallinnolta sekä naapurikun-
tien ympäristönsuojeluviranomaisilta. Ympäristönsuojelumääräyksistä 
annettiin 16 lausuntoa. Muistutuksia ja mielipiteitä ei annettu.  
 
Määräyksiin on tehty tarvittavat muutokset lausuntojen perusteella. Eh-
dotukset kuntakohtaisiksi määräyksiksi on esitetty liitteinä 2.1–5.3. Lau-
sunnoissa esitettyihin asioihin annetut vastineet on esitetty liitteessä 6. 
Ympäristönsuojelulautakunta esittää määräykset kunnille hyväksyttä-
viksi. Kunkin kunnan kunnanvaltuusto tekee lopulliset päätökset ympä-
ristönsuojelumääräysten hyväksymisestä ja niiden voimaantulosta.  
 
Liite 2.1 Ehdotus Auran kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 2.2 Ehdotus Auran kunnan ympäristönsuojelumääräysten peruste-
luiksi 
Liite 2.3 Auran kunnan liitekartta 
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Liite 3.1 Ehdotus Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 3.2 Ehdotus Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräysten pe-
rusteluiksi 
Liite 3.3 Kosken Tl kunnan liitekartta 
 
Liite 4.1 Ehdotus Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 4.2 Ehdotus Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten perus-
teluiksi 
Liite 4.3 Marttilan kunnan liitekartta 
 
Liite 5.1 Ehdotus Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 5.2 Ehdotus Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräysten perus-
teluiksi 
Liite 5.3 Pöytyän kunnan liitekartta 
 
Liite 6. Vastineet lausuntoihin  

  
Valmistelija: Ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine  
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta käsittelee ympäristönsuojelumääräysten päivitykset ja 

hyväksyy ehdotukset. Lautakunta esittää ympäristönsuojelumääräyksiä kuntien halli-
tuksille ja edelleen valtuustoille käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:    
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
 
 Ote pöytäkirjasta 
 Marttilan kunta, kunnanhallitus 

Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Auran kunta, kunnanhallitus 
Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 

 
Khall 10.1.2022 § 17  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle ympäristönsuojelu-

määräysten päivityksiä hyväksyttäväksi. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Kv 7.2.2022 § 4 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
5 § 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 
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

vuotta, lainan pääoman, koron, viivästyskoron sekä mahdollisten peri-
miskulujen suorittamiseksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää valtuuttaa 
kunnanjohtajan neuvottelemaan Yrjö Liipolan taidemuseo säätiön 
kanssa kunnalle annettavasta riittävän kattavasta vastavakuudesta. 

 
  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kv 7.2.2022 § 5 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 

Valtuutetut Jyrki Anttila ja valtuutettu Jarmo Ruohonen poistuivat esteel-
lisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo: 19.21-19.24.  
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
6 §  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. 
 
 
Kv 7.2.2022 § 6 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022  
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______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

7 § 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. 

Kv 7.2.2022 § 7 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 
8 § ILMOITUSASIAT 

 
Kv 7.2.2022 § 8 
 
Päätös:  Ei ilmoitettavia asioita. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

9 § MUUT ASIAT 
 
 
Kv 7.2.2022 § 9 
 
Päätös: -Perussuomalaisten valtuustoaloite vanhustentyön palkoista. Aloite on pöytäkirjan liit-

teenä. 
 
 -Puheenjohtaja pyysi eri valtuustoryhmiltä kannanottoja kuntastrategian uudista-

miseksi 15.3.2022 mennessä. 
 
 -Lautakuntien puheenjohtaja kertoivat ajankohtaiset kuulumiset lautakunnista. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

KUNNANVALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO     Liite 1 

      

Kosken Tl kunnanvaltuuston kokous  7.2.2022     

      

1 §     Kokouksen laillisuus      

 Läsnä Poissa Jaa Ei  Tyhjä 

Anttila Jyrki x     

Hahko Virpi x     

Jalli Marja x     

Ketola Janne x     

Kujala Pertti x     

Laakso Tero x     

Lehti Taisto  x    

Lindholm Veera x     

Mattila Marja x     

Mikkola Jaakko x     

Mikkola Laura x     

Mäkitalo Martti x     

Niemelä-Laaksonen Anne x     

Pietilä Heikki x     

Puumalainen Leena x     

Reichardt Ragni x     

Relander Lassi x     

Reunanen Teijo x     

Ruohonen Jarmo x     

Toivonen Timo x     

Vaparanta Riina x     

VARAVALTUUTETUT      

SUOMEN KESKUSTA R.P.      

1. Hämäläinen Risto       

2. Palomäki Marja      

3. Kulmanen Frans      

KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.      

1. Leino Toni      

2. Luhtala Tapio      

3. Kulo Eemeli      

SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATT PUOLUE R.P.      

1. Jansson Mika                                                         x     

VIHREÄT           

1. Rantanen Tapani     

2. Hondelmann Jannik      

PERUSSUOMALAISET      

1.Haavisto Markus      

2.Satto Tapio      

3.Vaara Harri      

Yhteensä ____21____
_ 
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

      

Puheenjohtaja ___________________________ Pöytäkirjanpitäjä_______________________  
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen   Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä  

perusteet  kunnanvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 
  tai täytäntöönpanoa. 
 
  1,2,8 ja 9. 
 

 
  HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin 

ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
  Pykälät ja valituskiellon perusteet 
   
   
 

 
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
omainen ja -aika 
  Turun hallinto-oikeus 

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 7. krs, Turku 

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku 

  

  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet   

 
  Kunnallisvalitus, pykälät   valitusaika 30 pv 
   
  3,4,5,6 ja 7. 

 
  Hallintovalitus, pykälät  valitusaika 
   
 
 

 
  Muu valitusviranomainen, pykälät valitusaika 
  osoite ja postiosoite 
 

 
 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä.  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 

 

 

Valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

• päätös on muuten lainvastainen. 
 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen 
valitusajan päättymistä. 

 

 
 
Valituksen muoto ja  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää  

sisältö  vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Valituksessa on ilmoitettava 

▪ valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
▪ päätös, johon haetaan muutosta 
▪ miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
▪ muutosvaatimuksen perusteet 

    
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava puhelinnumero ja muut tarvittavat 
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös säh-
köpostiosoite. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta  

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 
 

Valitusasiakirjojen Valitus on valittajan tai valituksen muun laatijan  

toimittaminen omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja pos-
tiosoite. 
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Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.2.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk-
sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe-
rille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty-
mistä. 
  
 

   Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; 
nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: 
nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 

Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 

 
Pöytäkirja  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kosken Tl 

kunnan kirjaamosta.  
 

Postiosoite: Härkätie 5, 31500, Koski Tl   
Sähköpostiosoite: kirjaamo@koski.fi   
Puhelinnumero: 044 744 1111  
 
Kirjaamon aukioloaika on ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14. 

 
 

Pöytäkirja on 14.2.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 

 

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettä-
mispäivä: 

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lä-

hetetty 

 
Lisätietoja   Kunnanjohtaja Henri Partanen puh. 044 744 1112 

 


