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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 2/2022 

Kunnanvaltuusto 7.3.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Kokousaika  Maanantai 7.3.2022 kello 19.00-20.12  
 
Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, valtuustosali 
 
Saapuvilla  Liite nro 1    
olleet jäsenet  
 
Muut saapuvilla Kunnanjohtaja Henri Partanen, sivistysjohtaja Piritta Sihvonen ja  
olleet  tekninen johtaja Mikko Salmi.   
 
Saapuvilla  
yleisölehtereillä Maaseutuasiamies Into Lehtisaari.  
     
Laillisuus ja  § 10 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 10-16 
 
Pöytäkirjan  § 11 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset  
 
  Marja Jalli                       Henri Partanen 
  Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan    
tarkastus  Torstaina 10.3.2022 
 
Tarkastusaika  
 
 
Allekirjoitukset Martti Mäkitalo  Anne Niemelä-Laaksonen 
       
 
Pöytäkirjan  14.3.2022 Kosken Tl kunnantalo kello 9.00-15.00 
nähtävänäolo 
 
 
Todistaa 
  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Kunnanvaltuusto 7.3.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   

 
Kv 7.3.2022 § 10 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 2.3.2022 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. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

Kunnanvaltuusto 7.3.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

11 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 
Kv 7.3.2022 § 11 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 14.3.2022 klo 9.00 – 15.00 
 
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
  Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Martti Mäkitalo ja Anne 

Niemelä-Laaksonen. 
   
  Tarkastus esitetään suoritettavaksi kunnanvirastossa torstaina  

10. päivänä maaliskuuta 2022. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanvaltuusto 7.3.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

12 § 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. 
 
 
Kv 7.3.2022 § 12 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Kunnanvaltuusto 7.3.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

13 § 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. 
 
 
Kv 7.3.2022 § 13 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

14 §  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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Kunnanvaltuusto 7.3.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

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. 
 

  



26 

Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.3.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 
15 § ILMOITUSASIAT 

 
Kv 7.3.2022 § 15 
 

1. Kunnanvaltuuston iltakoulu jätevedenpuhdistamon uudisrakennuk-
sesta pidetään valtuustosalissa 21.3.2022 klo 18.00. 
 

2. Luottamushenkilöiden koulutuspäivä pidetään huhtikuussa. 
 
Päätösehdotus: Kunnanvaltuusto päättää merkitä asian tiedokseen. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanvaltuusto 7.3.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

16 § MUUT ASIAT 
 
 
Kv 7.3.2022 § 16 

1. Perussuomalaisten aloite sotaa pakenevien ukrainalaisten autta-
miseksi Koskella. 

 
2. Lautakuntien puheenjohtajat kertoivat lautakuntien ajankohtaiset 

asiat. 
 

3. Keskusteltiin Ukrainan sodan aiheuttamasta pakolaiskriisistä. 
 

4. Keskusteltiin mahdollisesta taloudellisesta tuesta Ukrainalle. 
 
 
Päätösehdotus: Kunnanvaltuusto päättää merkitä asiat tiedokseen. 
 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

KUNNANVALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO     Liite 1 

      

Kosken Tl kunnanvaltuuston kokous  7.3.2022     

      

10 §     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                                                              

VIHREÄT           

1. Rantanen Tapani     

2. Hondelmann Jannik      

PERUSSUOMALAISET      

1.Haavisto Markus      

2.Satto Tapio      

3.Vaara Harri      

Yhteensä ___21_____
__ 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

      

Puheenjohtaja ___________________________ Pöytäkirjanpitäjä_______________________  

  



30 

Kosken Tl kunta Esityslista 

Kunnanvaltuusto 7.3.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

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

perusteet  kunnanvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 
  tai täytäntöönpanoa. 
  10,11,15 ja 16. 
   
 

 
  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 
  12,13,14 
 

 
  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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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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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 14.3.2022 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 

 


