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Pöytäkirjantarkastajat: 

91 

Kokousaika  Maanantai 4.4.2022, klo 18:00-20.35 

 
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   
  Mikkola Laura j. x 
  Niemelä-Laaksonen Anne  j. x   
   
  
      
Muut saapuvilla Jalli Marja  valt. pj. x  
olleet  Toivonen Timo valt. I vpj. x   
  Ragni Reichardt valt. II vpj x 
  Partanen Henri kj /esittelijä/ x 

  pöytäkirja  
       
Laillisuus ja  § 67 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 67-83 
 
Pöytäkirjan  § 68 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 7.4.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Laura Mikkola  Anne Niemelä-Laaksonen  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 11.4.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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67 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 4.4.2022 § 67 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 1.4.2022. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
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68 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 4.4.2022 § 68 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 Laura Mikkola ja Anne Niemelä-Laakso-

nen.  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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69 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 4.4.2022 § 69  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

Tekninen lautakunta 24.3.2022 
Sivistyslautakunta 29.3.2022 
Sosiaalilautakunta 31.3.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
 
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  20-26 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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70 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 31.3.2022  
 
Kh 4.4.2022 § 70 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Kos-

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

 
Tarkasteluvälillä 1.1. – 31.3.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa en-
nen vähennyksiä 1.892.578 euroa, joka on 99.061 euroa (5,5 %) enem-
män kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 371.443 euroa, joka on 
13.080 euroa (3,6 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  

 
Kiinteistöveron kertymää ei ole ajanjaksolla tilitetty merkittävästi. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
2.314.651 euroa, joka on 107.196 euroa (4,6 %) enemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tie-

toonsa saatetuksi.  
 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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71 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 28.2.2022 (16,6%)  
 
Kh 4.4.2022 § 71 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimin-

tatuotot ovat toteutuneet 15,2 % ja toimintakulut 16,3 %. Toimintakate 
on toteutunut  %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 748.268 eu-
roa, joka on 12.227 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 
2021. Verotuloja on kertynyt 23,0 % ja valtionosuuksia 22,6 % suh-
teessa talousarvioon.  
 
Tuloslaskelma 1.1. – 28.2.2022 on esityslistan liitteenä.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. – 28.2.2022 

tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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72 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 4.4.2022 § 72 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Suomaa RN:o 2:28 tila, yhteensä 64800 m2, 
luovuttaja Mikkola Ritva 

- Kosken Tl kunnan Eskola RN:o 6:24 tila yhteensä 299000 m2, 
luovuttaja Kärri kuolinpesä. 
 

 
  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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73 § SUUNNITTELUTARVERATKAISU: JÄTEVEDEN PUHDISTAMO 
 
Kh 4.4.2022 § 73 Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtu-

neen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen 
ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin ra-
kentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi li-
säksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavan-
omaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. 

 
 Kyseessä olevassa rakennuslupahakemuksessa on tarpeen selvittää 

suunnittelutarveratkaisu, koska kohde ei ole asemakaava-alueella. Suun-
niteltu rakennuspaikka sijaitsee osa-yleiskaava-alueella. 

 
 Tekniseltä toimelta on 3.1.2022 saapunut hakemus suunnittelutarverat-

kaisun tekemiseen. Rakennuslautakunnan maksutaksan § 25 mukaan 
maksutaksassa otetaan huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, 
suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolo-
suhteet ja käytettävät erityismenetelmät. 

 
  Suunnittelutarveratkaisun:  
 
  Rakennuspaikka 
  Kosken Tl kunta:  
  284-416-4-37 m.ala, Seppä  
  284-416-4-99, Vinari II  
 
  Rakennustoimenpide: 
  Jätevesipuhdistamon rakentaminen, kerrosala 1200 m2 

  Rakennuspaikalla on ennestään jätevesipuhdistamo. 
 
  Rakentamisrajoitus 
  Maankäyttö- ja rakennuslain 16§:n mukainen 
   
  Lähtökohtatiedot 
 Rakennuspaikka on osa-yleiskaavassa merkitty jätevedenkäsittelyelu-

eeksi (EJ). EJ- alue rajoittuu pohjoispuolella maa- ja metsätalousvalstai-
seen alueeseen (MY) ja länsi-, etelä-, itä- ja koillispuolella maisemalli-
sesti arvokkaaseen peltoalueeseen (MA), jolla ympäristö säilytetään. 
Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty kaavamerkin-
nällä ET, erityisten toimintojen.  

 
 Kosken Tl kunnan rakennusjärjestyksen (voimassa 12.7.2016) mukaan 

rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 15 
% rakennuspaikan pinta-alasta muulla kuin lomarakennuksen rakennus-
paikalla. Rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus on uusilla raken-
nuspaikoilla kuitenkin enintään 750 m2.  

  
  Rakennuspaikka on osin rakennettu ja jätevesipuhdistamon sekä sen 

oheistoimintojen käytössä. Määräala on tällä hetkellä peltoa.  
Lähiympäristön vallitseva maankäyttömuoto on etelässä maa- ja metsä-
talous, jossa haja-asutusta. Pohjoisessa Kiimaspahka sekä Kosken Tl 
keskustaajama. 
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  Kosken Tl ympäristönsuojeluviranomainen on 4.1.2022 todennut, ettei 

jätä asiassa lausuntoa.  
 

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta on tiedotettu 4.1.2022 kunnan 
ilmoitustauluilla sekä lisäksi kaikille rajanaapureille on lähetetty kirjeet 
joissa on tiedotettu hakemuksesta. 

 
Hakemuksesta ei ole jätetty huomautuksia.  
 
Perustelut 
Suunnittelutarvehakemuksessa MRL 137§:n mukaan sen lisäksi, mitä 
rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myön-
täminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hy-
väksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:  
 
1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai aluei-
den käytön muulle järjestämiselle;  
2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteut-
tamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kan-
nalta; ja  
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- 
tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden tur-
vaamista. 

 
 MRL 137 § mukaiset ehdot täyttyvät. 
 
 Kiinteistöä ympäröi etelästä maisemallisesti arvokas maaseutumai-

sema. Suunnitelmien mukaan rakennuksen ympärille sijoitetaan suoja-
kasvillisuutta, jolloin se voidaan katsoa sopivan ympäröivään maise-
maan.   

 
Rakennuspaikan voidaan katsoa täyttävän ne vaatimukset jotka sille 
määritellään MRL 116§. 

 
 Suunniteltu rakennus ylittää rakennusjärjestyksen mukaisen sallitun 

enimmäismäärän (750m2), huomioon ottaen rakennuksen käyttötarkoi-
tus, sijainti sekä muut suunnitteluratkaisut  voidaan tästä määräyksestä 
poiketa. 
 
Valmistelija: rakennustarkastaja Saija Kaleva 
 
Sovelletut oikeusohjeet 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 136§,137§, 174§, maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 90§, Kosken Tl kunnan rakennusjärjestys 2016. 
 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää suunnittelutarveratkaisuhakemuksen jä-

tevesipuhdistamolle. 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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74 § VALTUUSTOALOITE PALVELUKESKUKSEN LAAJENTAMISEKSI 
 
Sosltk 31.3.2022 § 26 Kosken Tl SDP:n valtuustoryhmä teki valtuuston kokouksessa 

20.12.2021 § 68 
valtuustoaloitteen palvelukeskuksen laajentamiseksi.  

 
 Hallintosäännön 19. luvun 2 § mukaan: ”Aloitteen käsittelee se kunnan 

viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa 
asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja niiden 
johdosta suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäl-
jempänä määrätyllä tavalla.”  

 
Aloitteessa todetaan, että vanhusten ympärivuorokautinen palveluasumi-
sen paikkojen tarve on kasvamassa kunnassamme, ja ikärakenteessa yli 
64-vuotiaiden osuus on 33,4 %. Jotta ikäihmisille voidaan taata palvelu-
asuminen oman kunnan palvelukeskuksessa, on aloitteen mukaan 
ajoissa reagoitava edessä olevaan hoitopaikkojen tarpeeseen. Valtuus-
toaloitteessa esitetään palvelukeskuksen laajentamista pikaisesti vastaa-
maan tulevien vuosien kasvavaa ympärivuorokautista palveluasumisen 
tarvetta kunnassamme. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siir-

tyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Vuoden 2023 
alussa kuntien omistuksessa olevat perusterveydenhuollon, erikoissai-
raanhoidon sekä sosiaali- ja pelastustoimen tilat siirtyvät vuokrasopimuk-
sella hyvinvointialueiden hallintaan kolmeksi vuodeksi. Kolmen vuoden 
jälkeen hyvinvointialueilla on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta yh-
dellä vuodella niin halutessaan. Kunta tai kuntayhtymä tai niiden yksin tai 
yhdessä omistama yhtiö ei saa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon raken-
nuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia, joiden arvonli-
säverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa (Laki 
kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittami-
sesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 2020/729 § 4).  

 
 Iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituk-

sesta säädetään vanhuspalvelulaissa. Henkilöstömitoituksella tarkoite-
taan henkilöstön ja hoidettavien asiakkaiden välistä laskennallista suhde-
lukua.1.1.2022 alkaen henkilöstön minimimitoitus on 0,6 ja 1.4.2023 al-
kaen mitoituksen tulee olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden.  

 
 Tekniseltä toimelta on pyydetty karkeaa kustannuslaskelmaa palvelukes-

kuksen laajentamisesta. Esimerkkinä käytetyn kymmenen asiakaspaikan 
lisääminen palvelukeskuksessa kustantaisi kunnalle noin 1,8 miljoonaa 
euroa kiinteistön osalta. Vastaavan määrän asukaspaikkojen lisääminen 
aiheuttaisi neljän uuden hoitajan palkkakustannuksia yhteensä noin 
160 000 euroa vuositasolla arvioituna.  

 
 Tällä hetkellä palvelukeskuksessa on 34 tehostetun palveluasumisen pit-

käaikaispaikkaa, sekä kaksi lyhytaikaishoitopaikkaa. Hoitohenkilöstön 
saatavuuteen liittyvät haasteet, sekä vuoden alussa noussut hoitajamitoi-
tus ovat aiheuttaneet sen, että nykyisiä asiakaspaikkoja on jouduttu 
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supistamaan väliaikaisesti hoitajamitoituksen varmistamiseksi. Asian val-
mistelussa on syytä huomioida myös palvelukeskuksen mahdollisen laa-
jentamisen aikataulu suhteessa toiminnan siirtymiseen hyvinvointialu-
eelle, sekä kiinteistöjen vuokraamiseen liittyvät epävarmuustekijät hyvin-
vointialueiden hallinta-ajan jälkeen. Huomioitavaa on myös, että 2022 ta-
lousarviossa ei ole varauduttu laajennuksesta tai lisähenkilöstön palkkaa-
misesta aiheutuviin kustannuksiin. 

  
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta 
 

1.  toteaa, ettei palvelukeskuksen laajentaminen ole edellä mainittuihin 
syihin perustuen tarkoituksenmukaista, sekä  

 
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle aloite loppuun kä-
sitellyksi.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Kh 4.4.2022 § 74 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus 
 

1.  toteaa, ettei palvelukeskuksen laajentaminen ole edellä mainittuihin 
syihin perustuen tarkoituksenmukaista, sekä  

 
2. esittää valtuustolle aloitteen loppuun käsitellyksi.  

 
Asian käsittely: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. 

 

Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. 

 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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75 § MAAHANMUUTTAJIEN OHJAUS- JA NEUVONTAPALVELUIDEN KEHITTÄMI-
SEN VALTIONAVUSTUS  

 
Kh 4.4.2022 § 75 Varsinais-Suomessa on käynnissä Turun vetämänä ja Työ- ja elinkeino-

ministeriön rahoittamana maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalve-
lujen kehittämishanke. Nykyisessä hankkeessa ovat Turun kaupungin 
lisäksi osatoteuttajina Salon ja Raision kaupungit sekä Vakka-Suomen 
seutukunta. 

 
Hankkeelle ollaan hakemassa jatkorahoitusta 1.9.2022 – 31.8.2023 toi-
mintakaudeksi. Loimaan kaupunki on käynyt neuvotteluja Turun kau-
pungin kanssa mahdollisuudesta liittyä jatkohankkeeseen mukaan yh-
dessä Loimaan seutukunnan kuntien kanssa. Loimaan kaupunki toimisi 
hallinnoijana hankkeen Loimaan seudun osatoteutuksessa. Rahoituk-
seen mukaan pääsystä päättää viime kädessä ministeriö.  
 
Loimaan seutukunnan osahankkeen tavoitteena on tehostaa seudun 
kuntien maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä 
matalan kynnyksen ohjaus ja neuvontatoimintaa perustuen monialai-
seen seudulliseen yhteistyöhön. Osahankkeen toimenpiteinä ovat muun 
muassa seudullisen ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittäminen, digitaa-
listen palveluiden kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen maahanmuut-
toon ja kotouttamiseen liittyvissä palveluissa Turun kaupungin kanssa. 
Hankkeen toimenpiteet tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.  
 
Loimaan seutukunnan osahankkeen arvioidut kustannukset olisivat yh-
teensä 64 676 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa hankkeesta 
70 %.  
 
Loimaan seutukunnan kuntajohtajakokouksessa 21.3.2022 käydyn kes-
kustelun perusteella kaikki seutukunnan kunnat olisivat osallistumassa 
hankkeeseen. Mikäli kaikki osallistuvat hankkeeseen, olisi Kosken Tl 
kunnan rahoitusosuus asukasluvun mukaisesti jaettuna yhteensä 1 300 
euroa jakaantuen kahdelle vuodelle. Vuoden 2022 maksuosuus olisi 
noin 500 euroa, johon ei ole varattua talousarviossa rahoitusta.  

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että;  

1. Kosken Tl kunta osallistuu maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta-

palveluiden kehittämiseen osana Työ- ja elinkeinoministeriön rahoit-

tamaa ja Loimaan kaupungin hallinnoimaa seutukunnallista osahan-

ketta.  

2. Vuoden 2023 talousarvioon varataan noin 800 euron osuus hanke-

rahoituksesta ja vuoden 2022 maksuosuus, noin 500 euroa, kate-

taan muista hankekuluista.  

 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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76 §                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. 

 

Kh 4.4.2022 § 76 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä em. tiloille vain tarpeelliset metsänhoidolli-

set toimenpiteet puuston kasvun edistämiseksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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77 §  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 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. 

 
Kv 7.3.2022 § 14 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kh 4.4.2022 § 77 Kirjanpitäjän virka oli avoinna ajalla 13.3.-25.3.2022. Määräaikaan 

mennä kuntaan saapui yksi hakemus merkonomi Tanja Lepistöltä. 
 

Kunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja suorittivat hakijan haastatte-
lun 30.3.2022. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kirjanpitäjän virkaan 1.5.2022 alkaen mer-

konomi Tanja Lepistön kuuden kuukauden koeajalla. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 78 §   MAATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA 2022 
 
Kh 4.4.2022 § 78 Vuoden 2022 talousarviossa on varattu 4.000 euroa maatalouden kehit-

tämismäärärahaksi. Talousarvioesityksessä on käyttökohteiksi määritelty 
ympäristönhoito, tilakohtaiset suunnitelmat, koulutus ja hukkakauran tor-
junta.  

 
Tilakohtaisiin suunnitelmiin tukea voidaan käytetään siten, että viljely-, 
talous- ja jalostussuunnitelmia korvataan enintään 2 kpl/tila/vuosi, kuiten-
kin enintään 300 €/vuosi.  
 
Koulutuskustannuksia korvataan siten, että viljelijöiden käymistä kurs-
seista maksetaan kurssimaksu, kuitenkin enintään eli 100 €/tila/vuosi. 
Kunnan avustusta ei makseta, jos samaan koulutukseen myönnetään 
valtion opintorahaa.  
 
Ympäristönhoitoon kehittämismäärärahaa käytetään siten, että tiloilla 
erikseen tehtävistä ympäristöinvestoinneista (jätevesipuhdistamo yms.) 
korvataan suunnittelukustannuksina 84 €. Korvaus maksetaan sitten, kun 
kohde on valmistunut. Öljysäiliöiden tarkastuksia tuetaan 100 €/säiliö. 
 
Hukkakauran torjuntaan määrärahaa käytetään siten, että torjunta-aine-
kustannuksista korvataan 30 %, kuitenkin enintään 400 €/vuosi/tila. Kor-
vausta hakevalla tilalla tulee olla tehtynä hukkakaurakatselmus ja tor-
junta-aineiden käyttö on todettu tarpeelliseksi. 
 
Maatilojen työterveyshuollon palveluiden käyttämistä tuetaan 50 
€/vuosi/yrittäjä (ei kuitenkaan työterveyshuollon perusvuosimaksua). 

 
Avustuksen kohteena olevien menojen on oltava kuluvaan vuoteen koh-
distuvia. Ainoastaan edellisen vuoden joulukuulta olevia laskuja voidaan 
hyväksyä korvattavaksi vielä tämän vuoden määrärahasta. Avustusten 
enimmäismäärät ovat arvonlisäverottomia summia ja avustus maksetaan 
hakijoille verottomana. 
 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on hakijan maatilan ja maiden sijainti 
pääosin Kosken Tl kunnassa. 

 
Kunnanhallitus seuraa avustuskohteiden toimivuutta ja päättää mahdolli-
sista täsmennyksistä/muutoksista vuoden muissa kokouksissa. Kosken 
Tl kunnanjohtaja tekee maksatuspäätökset maaseutuasiamiehen esityk-
sen perusteella. Lisätietoja tarvittaessa antaa maaseutuasiamies Lehti-
saari. 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää maatalouden kehittämismäärärahasta asiatekstin 
mukaisesti. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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79 § PIENYRITYSTOIMINNAN AVUSTUKSET 2022 
 
Kh 4.4.2022 § 79 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää pienyritystoi-

minnan avustusten jakamisesta. Myönnettävä tuki on vähämerkityksel-
listä eli ns. de minimis- tukea. Tuen myöntämisessä noudatetaan Komis-
sion asetusta (EU) N:o 1407/2013. 

 
 Avustuksia voidaan myöntää 
 
 1. Osallistuminen messuille, näyttelyihin ym. 
 -  Myyntinäyttelyiden, markkinoiden ja messujen myyntipaikkavuokrat ja 

– kustannukset eivät ole avustukseen oikeuttavia hyväksyttäviä kustan-
nuksia. Muita omien tuotteiden tunnetuksi tekemiseen ja markkinointiin 
liittyviä kustannuksia voidaan kuitenkin hyväksyä. 

 
 2. Osallistuminen yrittäjäkoulutukseen tai alan jatkokoulutukseen. 
 
 3. Uuden yrityksen tai tuotteen tunnetuksi tekeminen. 
   
 4. Muu yrityksen kehittämistoimenpide esimerkiksi vallitsevasta korona 

tilanteesta johtuen.  
 
 Hakemukset tulee toimittaa skannattuna kunnanvirastosta sähköisesti 

saatavalla hakemuslomakkeella osoitteeseen kirjaamo@koski.fi. Hake-
muslomaketta voi pyytä samasta sähköpostiosoitteesta. 

 
Pienyritystoiminnan avustuksiin voidaan kohdentaa 2022 vuonna 12.000 
euroa.  

  
Päätösehdotus:  Kosken Tl kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 pienyritystoiminnan  

kehittämisavustukset  ovat haettavana 30.5.2022 kello 15.00 asti.  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  

mailto:kirjaamo@koski.fi
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80 §          KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNTI, JALLIN MÖKKI 
 
Kh 4.4.2022 § 80 Kosken Tl kunta omistaa Jokimetsän asuntoalueella sekä Paimionjoen 

rannalla sijaitsevan Jallin mökin. Mökki sijaitsee kiinteistöllä 284-416-25-
0 (JOKIMETSÄ) ja kulku rakennukselle tapahtuu Rantakujaa käyttäen. 

 
 Jallin mökki on varustelultaan heikkotasoinen rantamökki, joka sijaitsee 

kunnan yleisellä maa-alueella. Luopuminen Jallin mökistä sisältyy tekni-
sen lautakunnan hyväksymään talousarvioehdotukseen vuodelle 2022.  

 
 Myyntiperiaatteet: 

- Rakennus esitetään myytävän noin 1270 m2 määräalan yhteydessä, 
jonka pinta-ala tarkentuu myöhemmin tehtävän lohkomisen yhtey-
dessä 

- Myyjä vastaa lohkomiskustannuksista. Kaupanvahvistajan palkkio 
jaetaan tasan myyjän ja ostajan välillä 

- Jallin mökin voittavalle tarjoajalle varataan mahdollisuus ostaa erilli-
sillä toimeksiannoilla myös omakotitalotontteja Rantakujan varrelta 

- Tarjouskilpailu toteutetaan sähköisessä huutokauppapalvelussa il-
man hintavarausta. Lähtöhinta 1 000 €. 

- Kunnanhallitus pidättää itsellään oikeuden hylätä korkein annettu tar-
jous. 

  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa Jallin mökin myynnin esittelytekstin mu-

kaisin periaattein. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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81 § KUNNANVALTUUSTON 7.2.2022 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN- 
 PANO 
 
Kh 4.4.2022 § 81 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 7.2.2022 tekemät päätökset
  laillisiksi sekä päättää panna ne täytäntöön seuraavin toimenpitein: 
 
  1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  2 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

  3 § Määrärahan siirto, investointi ja käyttötalous 

                         4 §  Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen, Aura, Koski 
Tl, Marttila Ja Pöytyä 

                              5 § Takauksen myöntäminen/ Kosken Taidesäätiö  

                              6 § Valtuustoaloite koskelaisten palveluiden käyttämiseksi 

kuntaseminaareissa 

                              7 § Laaja-alaisen erityisopettajan viran (0066) muuttaminen 

erityisluokanopettajan viraksi 1.8.2022 alkaen 

                              8 § Ilmoitusasiat  

  9 § Muut asiat 

   
   

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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82 § ILMOITUSASIAT 
 
Kh 4.4.2022 § 82 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 83 § MUUT ASIAT 
 
Kh 4.4.2022 § 83 
 

1. Kunnanjohtajan tilannekatsaus kuntaan saapuneista ukrainalaisista 
sotapakolaisista. 

2. Keskusteltiin Kosken Tl kunnan etätyökäytännöistä. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 

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

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

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  4.4.2022     

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:  67-71, 74,78-83    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  73,75-77     

       

         

                

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

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 72      
         

                

        

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: 73,75-77    

         

         

  

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 11.4.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


