
Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 4/2022 

Kunnanhallitus 14.03.2022 

______________________________________________________________________________ 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

69 

Kokousaika  Maanantai 14.3.2022, klo 18:00-19.40 

 
Kokouspaikka Teams / hybridikokous, Koski Tl, kunnantalo 
     (T=Teams) 
Saapuvilla     läsnä poissa 
olleet jäsenet Pietilä Heikki  pj. x  
  Mäkitalo Martti vpj. x saapui klo: 18.05 § 54  
  Kujala Pertti  j. x  
  Lehti Taisto  j. x 
  Mattila Marja  j. x (Teams)   
  Mikkola Laura j. x 
  Niemelä-Laaksonen Anne  j. x   
   
  
      
Muut saapuvilla Jalli Marja  valt. pj. x saapui klo: 18.08 § 54  
olleet  Toivonen Timo valt. I vpj. x (Teams)   
  Ragni Reichardt valt. II vpj x 
  Partanen Henri kj /esittelijä/ x 

  pöytäkirja  
       
Laillisuus ja  § 52 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 52-66 
 
Pöytäkirjan  § 53 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 17.3.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Taisto Lehti   Marja Mattila  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 21.3.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

52 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 14.3.2022 § 52 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 11.3.2022 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

53 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 14.3.2022 § 53 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 Taisto Lehti ja Marja Mattila 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

54 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 14.3.2022 § 54  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

Tekninen lautakunta 24.2.2022 
 
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
 
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  9-19 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
 
Martti Mäkitalo saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo: 18.05. 
 
Marja Jalli saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo: 18.08.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

55 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 28.2.2022  
 
Kh 14.3.2022 § 55 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Kos-

ken Tl kunnalle helmikuun loppuun 2022. Selvitys perustuu verohallin-
non antamaan verotilitysyhteenvetoon.  

 
Tarkasteluvälillä 1.1. – 28.2.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa en-
nen vähennyksiä 1.344.148 euroa, joka on 96.593 euroa (7,7 %) enem-
män kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 321.078 euroa, joka on 
40.704 euroa (14,5 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  

 
Kiinteistöveron kertymää ei ole ajanjaksolla tilitetty merkittävästi. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
1.711.510 euroa, joka on 132.503 euroa (6,7 %) enemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tie-

toonsa saatetuksi.  
 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

56 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 14.3.2022 § 56 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Tontti 9/96 RN:o 4:72 tila, yhteensä 1380 m2, 
luovuttaja Ahti Helena ja Arvo kuolinpesä 
 

 
  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

57 §              MÄÄRÄAIKAISUUDEN PERUSTE / TOIMEN VAKINAISTAMINEN RAVINTO- JA 
  PUHDISTUSPALVELUISSA 
 
Kh 14.3.2022 § 57             Ravinto- ja puhdistuspalvelujen ohjaaja on tuonut kunnanhallitukselle tie-

doksi, että ravitsemustyöntekijän toimessa on vuodesta 2017 työskennel-
lyt Vita Kichuk, joka on valmistunut kokiksi joulukuussa 2021. Hän on teh-
nyt kokin sijaisuuksia viimeisen vuoden aikana. Ravitsemustyöntekijän 
toimi tulee muuttaa kokin toimeksi ja työsuhde vakinaistaa.  

 
Puhdistuspalveluyksikössä on tullut uutena kohteena palvelukeskukseen 
kiinteistön siivous ja lisäksi yksi kouluhuoltaja on jäämässä osa-ai-
kaiseksi maaliskuussa 2022.Yksikössä on jatkuva työvoimapula mm. 
poissaoloista sekä uuden siivouskohteen vuoksi. Tämän johdosta myös 
kouluhuoltajan paikka tulee täyttää vakinaisena. Kouluhuoltaja Nina Lehti 
on työskennellyt yksikössä vuodesta 2020.  

 
                                            Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksella on yleistoimivalta henkilös-

töasioissa, mikäli asiassa ei ole säädetty laissa tai määrätty hallintosään-
nössä. Määräaikaisten sopimusten käyttöä ei voida pitää sallittuna, jos 
työnantajalla on siinä työssä pysyvä työvoiman tarve. 

 
                                           Ravinto- ja puhdistuspalveluiden ohjaaja on ennen päätöksentekoa an-

tanut asiasta selvityksen kunnanjohtajalle. 
 

Päätösehdotus:                  Kunnanhallitus päättää; 
1.  muuttaa ravitsemustyöntekijän työsuhteen kokin työsuhteeksi  
2. sekä vakinaistaa kokin Vita Kichukin ja kouluhuoltaja Nina Lehtin työ-

suhteet määräaikaisesta vakinaiseksi. 
 
Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

58 §          VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUJEN TARKASTAMINEN 
  
Tekla 24.2.2022 § 17 Kunnanvaltuuston vahvistamat voimassa olevat vesihuoltolaitoksen mak-

sut ovat: 
 

 Perusmaksu: 

Kiinteistön käyt-
tötarkoitus 

 

Talousvesi 
€ (alv 0 %) / v 

Talousvesi 
€ (alv 24 %) /v 

Viemäröinti 
€ (alv 0 %) / v 

Viemäröinti 
€ (alv 24 %) / v 

Omakotitalot 52,11 64,62 63,05 78,18 

Rivi- ja kerros-
talot  

116,68 144,68 141,19 175,08 

Muut 116,68 144,68 141,19 175,08 

 
 Käyttömaksu: 

Talousvesi 
€ / m3 (alv 0 %) 

Talousvesi 
€ / m3 (alv 24 

%) 

Jätevesi 
€ / m3 (alv 0 

%) 

Jätevesi 
€ / m3 (alv 24 

%) 

1,01 1,25 2,55 3,16 

 
 
 Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos osallistui vuonna 2019 Varsinais-Suo-

men Ely-keskuksen toteuttamaan tutkimushankkeeseen ”Vesihuoltolai-
toksen tulot ja kulut” kuuden muun vesihuoltolaitoksen kanssa. Tutkimus-
hankkeen tavoitteena oli luoda katsaus verrokkilaitosten talouteen ja et-
siä keinoja talouden ongelmakohtien parantamiseksi koko vesihuolto-
alalle. 

 
 Vesihuoltolaitoksen talouden läpinäkyvyyden parantamiseen ja erityisesti 

palveluista perittävien maksujen kohdentuvuuteen saatiin hankkeen 
kautta hyviä esimerkkejä ja toimintamalleja. 

 
 Lähtökohtaisesti talousveden maksutuotoilla katetaan talousveden kuluja 

ja jäteveden maksutuotoilla jäteveden kuluja. Maksujen määritys tehdään 
vesihuoltolaitoksen kuluennusteen pohjalta vuosittain. 

 
 Hintojen tarkistamisen muodossa voidaan parantaa maksujen kohdentu-

vuutta. Hankkeen kautta saatujen aineistojen perusteella, sekä vesihuol-
tolaitoksen menneiden tilinpäätösten perusteella hintojen tarkistamiseen 
on perusteita jäteveden perusmaksun osalta.  

 
 Vesihuoltolaitoksen kulut vaihtelevat laitoksittain, koska toiminnot, kuten 

vedenhankinta ja jäteveden puhdistaminen tehdään eri tavalla. Vain 
oman laitoksen kulurakenne vaikuttaa maksujen määritykseen, ei naapu-
rilaitoksien maksut. Hinnoittelulaskelman muutoksissa on huomioitu uu-
den jätevedenpuhdistamon rakentamisesta muodostuva poisto.  

 
 Ehdotetut vesihuoltolaitoksen perus- ja käyttömaksut ovat 1.5.2022 lu-

kien seuraavat: 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
 Perusmaksu: 

Kiinteistön käyt-
tötarkoitus 

 

Talousvesi 
€ (alv 0 %) / v 

Talousvesi 
€ (alv 24 %) /v 

Viemäröinti 
€ (alv 0 %) / v 

Viemäröinti 
€ (alv 24 %) / v 

Omakotitalot 52,11 64,62 69,36 86,01 

Rivi- ja kerros-
talot  

116,68 144,68 155,31 192,58 

Muut 116,68 144,68 155,31 192,58 

 
 Käyttömaksu: 

Talousvesi 
€ / m3 (alv 0 %) 

Talousvesi 
€ / m3 (alv 24 

%) 

Jätevesi 
€ / m3 (alv 0 

%) 

Jätevesi 
€ / m3 (alv 24 

%) 

1,01 1,25 2,55 3,16 

  
 Kokonaisvaikutus vesihuoltolaitoksen myyntituloihin vuodessa esitettä-

vällä 10 % korotuksella jäteveden perusmaksuun on 4 000 € (alv 0 %).  
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle vesihuoltolaitoksen hintojen tarkistamista 1.5.2022 lukien 
esittelyn mukaisesti. Hintaa esitetään korotettavan jäteveden perusmak-
sun osalta 10 %. 

    
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 
Kh 14.3.2022 § 58 
 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vesihuoltolaitoksen 

hintojen tarkistamista 1.5.2022 lukien esittelyn mukaisesti. Hintaa esite-
tään korotettavan jäteveden perusmaksun osalta 10 %. 

    
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
59 § LISÄBUDJETTIESITYS NUORISOTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEEN 

TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2022 
 
HVL 10.2.2022 § 8 Kosken Tl ja Marttilan kunnat ovat hakeneet Nuorisotoiminnan kehittä-

miseen Lounais-Suomen Aluehallintovirastolta avustusta, jota on saatu 
yhteensä 20 000,00 €. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 
32 000 €, joka koostuu työntekijän palkkakustannuksista ajalle 
01.03.2022-31.12.2022 sivukuluineen sekä matka- ja kuljetuskustan-
nuksista. Hankkeeseen palkataan yksi kokoaikainen nuorisokoordinaat-
tori. Omarahoitusosuus kunnille on 6 000 €/kunta. Marttilan kunta on hy-
väksynyt omarahoitusosuuden kunnanhallituksen joulukuun 2021 ko-
kouksessaan. Hankkeen hallinnollinen vastuu on Kosken Tl kunnan 
Nuorisotoimella. Kunnat allekirjoittavat yhteistyösopimuksen hank-
keesta. Hankkeen toimintaa on nimetty oma ohjausryhmä, joka ohjaa ja 
valvoo hankkeen tavoitteiden toteutumista. 

 
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta esittää lisäbudjettia 32 000 € seuraavin perustein: 

Hankkeen bruttomenot 6000 € + 6000 € + 20 000 € = 32 000 € 
ja tulona avustus 20 000 €, Marttilan osuus 6000 € yhteensä 26 000 €. 
Toimintakatteeksi jää 6000 € eli Kosken osuus hankkeessa. 

  Budjetilla katetaan nuorisokoordinaattorin palkkakustannukset 
sivukuluineen sekä matka- ja kuljetuskustannukset.  

   
    
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Kh 14.3.2022 § 59 
 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle nuorisotoiminnan ke-

hittämishankkeelle 6 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 
2022 talousarvioon. 

    
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
60 § AS OY KASPERINTIE ASUNTO 1A3 - VUOKRAN TARKISTUS 
 
Kh 14.3.2022 As Oy Kasperintien asunto 1A3, 2 h + k + ph + s = 50 m2 on peruskorjattu.  
 
 Asunnon vuokra on tällä hetkellä 6,58 €/m2 eli 329 euroa kuukaudessa + 

vesimaksu. Kiinteistössä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä + sähköi-
nen lattialämmitys pesutiloissa.  

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että As Oy Kasperintien asunto 1A3 vuokra on 

1.4.2022 alkaen 8,10 €/m2 eli 405 euroa/kk. Vesimaksu laskutetaan erik-
seen. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
61 § 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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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 sijoit-

tamisvaihtoehdoista ennen asian päättämistä. 
2. asettaa nähtäville teknisen lautakunnan käsittelemät eri vaihto-

ehdot 14 päivän ajaksi kunnan kotisivuille. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Kh 14.3.2022 § 61 Kuntalaiset antoivat yhteensä kpl kommentteja koirapuiston eri sijoitta-

misvaihtoehdoista. 
 
 Vaihtoehdot saivat ääniä seuraavasti: 

Kosken Tl kunnan paloaseman koillispuolella sijaitseva peltoalue 
sai ääniä 55 kpl.  
Isokuovintien eteläpäässä tien länsipuolella oleva metsäalue 
kaukolämpölaitoksen läheisyydessä sai ääniä 76 kpl. 
Lampitien ja koulukeskuksen välinen metsäinen puistoalue sai 
ääniä 91 kpl. 

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
1. koirapuistotoiminnalle ensisijaisesti osoitettavaksi sijainniksi 

Lampitien ja koulukeskuksen välisen metsäisen puistoalueen. 
2. esittää kunnanvaltuustolle aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Asian käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää kuulla Lampitien ja metsäisen puistoalueen naa-

purit ennen päätöksen tekemistä. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

62 § LOIMIJOEN KUNTAPALVELUT OY:N OSAKKEEN HANKKIMINEN  

 
Kh 14.3.2022 § 62 Kosken Tl kunnan pitkäaikainen talouspäällikkö irtisanoutui kunnan pal-

veluksesta viime vuoden lopulla ja kunnan suorittama rekrytointi epäon-
nistui. Talouspäällikön virka muutettiin valtuuston päätöksellä 7.3.2022 
§ 14 kirjanpitäjän viraksi.  

 
 Tilinpäätöksen sekä talousraportoinnin tekeminen on kuitenkin tässä ti-

lanteessa syytä toteuttaa ostopalveluna, koska aikataulusyistä rekrytoi-
tava kirjanpitäjä ei ehdi laatia tilinpäätöstä sekä kuntaraportointia sääde-
tyssä ajassa.  

 
 Kunnanjohtaja on käynyt alustavia neuvotteluja eri taloushallinnon pal-

veluita tuottavien yhtiöiden kanssa alkuvuodesta. Neuvottelujen joh-
dosta kunnanjohtaja on päätynyt esittämään yhteistyön aloittamista Loi-
mijoen Kuntapalvelut Oy:n kanssa. 

 
 Kosken Tl kunnan tarve on alkuvaiheessa ostaa yhtiöltä sekä tilinpää-

töksen että kuntaraportoinnin tekeminen. Jatkossa yhtiön kanssa voi-
daan neuvotella laajempien palvelukokonaisuuksien hankinnasta. 

 
 Vuonna 2010 perustetun Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n osakkeenomis-

tajia ovat Forssan kaupunki, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Humppilan kunta ja Someron 
kaupunki. Forssan kaupunki omistaa osakkeista 147 eli hieman alle 59 
prosenttia. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä omistaa osakkeista 
100 eli 40 prosenttia. Koulutuskuntayhtymä, Humppilan kunta ja Some-
ron kaupunki ovat kukin ostaneet Forssan kaupungilta osakkeen eli 0,4 
prosenttia yhtiön osakkeista. 

 
 Yhtiö tuottaa omistajilleen taloushallinnon laskenta- ja palkkapalveluja 

sekä ateria- ja puhtauspalveluja. Osakkeenomistajat voivat hankkia pal-
velut yhtiöltä suorahankintana eli ns. in house -hankintana ilman tar-
jouskilpailun järjestämistä.  

 
 Omistuksen ja mahdollisen päätösvallan saamiseksi Kosken Tl kunnan 

tulee ostaa yksi Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n osake 2 200 euron hin-
taan Forssan kaupungilta. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ostaa yhden Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n osak-

keen hintaan 2 200 euroa Forssan kaupungilta. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

63 §  SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAN (RRF) -HANKEHAKU VARSINAIS-
SUOMESSA  

 
Suomen kestävän kasvun ohjelmasta STM:n valtionavustuksina jaetta-
vissa oleva enimmäismäärä vuodelle 2022 on yhteensä 47,5 miljoonaa 
euroa, josta tavoitteena on jakaa vähintään 28 miljoonaa euroa. Haetta-
vissa oleva valtionavustus kohdentuu eri investoinneille hankeoppaassa 
esitetyllä tavalla. Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä hank-
keen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin ilman omarahoitus-
osuutta. Avustusten myöntäminen jaetaan kahteen hakuvaiheeseen si-
ten, että muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Ensimmäinen haku 
käynnistyi joulukuussa 2021 (22.12.2021-18.2.2022) ja koskee vuotta 
2022. Toinen haku toteutetaan syksyllä 2022 ja koskee vuosia 2023–
2025.  

 
Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle hakijalle hyvinvointialu-
eella. Ensimmäisessä haussa valtionavustus myönnetään sille kunnalle 
tai kuntayhtymälle, joka on merkitty hallinnoijaksi. Valtionavustusta voi-
daan lisäksi myöntää yhdelle sosiaalialan osaamiskeskukselle, joka toi-
mii hankehallinnoijana osaamiskeskusten yhteenliittymässä. Hankeop-
paassa kuvataan toimenpiteet, joihin osaamiskeskusten haku kohden-
tuu.  

 
Kestävän kasvun ohjelman ensimmäisessä haussa jaettavana olevan 
pilari 4:n päätavoitteena on purkaa covid-19-pandemian aiheuttamaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeut-
taa hoitoon pääsyä pysyvästi koko maassa ottamalla käyttöön uusia toi-
mintatapoja sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen to-
teutumista. Kestävän kasvun ohjelman ensimmäisessä haussa STM ra-
hoittaa:  

• Tarkemman suunnitelman laatiminen vuosina 2023-2025 toteu-
tettaville hankkeille  

• Kansallisen yhteistyöhön osallistuminen  

• Investointikohtaisten toimenpiteiden toimeenpano rajatuilta osin  
 

Varsinais-Suomen kestävän kasvun hankehakemuksessa haetaan 
edellä mainittuihin toimenpiteisiin 3 616 527 €. Avustus on käytettävissä 
1.1.2022 – 31.12.2022. Ennen valtionavustuspäätöstä syntyneet kus-
tannukset voivat liittyä vain hankehakemuksen valmisteluun. 

 
Päätösehdotus: Kosken Tl kunta päättää osallistua Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

hallinnoimaan alueelliseen kestävän kasvun hankkeeseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
64 § UKRAINAN AVUSTAMINEN KRIISITILANTEESSA 
 
Kh 14.3.2022 § 64 Ukrainan valtio on joutunut Venäjän yllätyksellisen ja oikeudettoman 

hyökkäyksen kohteeksi. Ukrainan valtio on tehnyt kansainvälisen vetoo-
muksen maan ja sen kansalaisten kiireellisestä tukemisesta.  

 
Useat toimijat, kuten Suomen valtio ja suurimmat kaupungit ovat teh-
neet tai tekemässä päätöksiä Ukrainan auttamiseksi eri tavoin. Suomen 
suurimmat kaupungit ovat avustamassa Ukrainaa n. 1,5 miljoonalla eu-
rolla. Myös useat kunnat ovat avustaneet osaltaan Ukrainaa. 
 
Kuntien lahjoitukset ovat toteutettu joko rahalahjoituksena tai tarviketoi-
mituksina, luotettavien toimijoiden kautta. 

 
Päätösehdotus: Kosken Tl kunta päättää lahjoittaa 2 000 euroa Ukrainan auttamiseksi 

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

§ 65 ILMOITUSASIAT 
 
Kh 21.2.2022 § 65 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 § 66 MUUT ASIAT 
 
Kh 21.2.2022 § 66 

1. Kunnanjohtajan tilannekatsaus kuntaan saapuneista ukrainalaisista 
sotapakolaisista. 

2. Kosken Tl kunnan osallistuminen Auranmaan Yrittäjien risteilylle. 
3. Valtuuston kokouspalkkiorahojen 7.3.2022 käyttäminen. 
4. Keskusteltiin Kosken Tl kunnan etätyökäytännöistä. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 

1. merkitä tiedokseen kunnanjohtajan tilannekatsauksen kuntaan saa-
puneista ukrainalaisista sotapakolaisista. 

2. merkitä tiedokseen Kosken Tl kunnan osallistumisen Auranmaan 
Yrittäjien risteilylle. 

3. käyttää valtuuston kokouspalkkiorahat Kosken Tl kuntaan tulleiden 
ukrainalaisten sotapakolaisten hyväksi. 

4. merkitä tiedokseen keskustelun Kosken Tl kunnan etätyökäytän-
nöistä. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  14.3.2022     

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:  
52-55, 58-59,61,65-66 mom. 1,2 
ja 4.    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  57, 60,62-64, 66 mom. 3.     

       

         

                

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

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki §       
   56      

                

        

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: 57, 60,62-64, 66 mom. 3.    

         

         

  

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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Pöytäkirjantarkastajat: 

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 21.3.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


