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Pöytäkirjantarkastajat: 

115 

Kokousaika  Maanantai 25.4.2022, klo 17:00-18.32 

 
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 saapui klo:  17.30 § 91 
olleet  Toivonen Timo valt. I vpj. x   
  Ragni Reichardt valt. II vpj x 
  Partanen Henri kj /esittelijä/ x 

  pöytäkirja  
       
Laillisuus ja  § 84 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 84-97 
 
Pöytäkirjan  § 85 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 28.4.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Martti Mäkitalo  Pertti Kujala 
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 2.5.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  25.4.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 84 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 25.4.2022 §  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 22.4.2022. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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31500 Koski Tl 25.4.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

85 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 25.4.2022 §  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 Martti Mäkitalo ja Pertti Kujala. 
 
Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Mäkitalo ja Pertti Kujala. 
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______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

86 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 25.4.2022 §   
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

Hyvinvointilautakunta 13.4.2022 
Ympäristönsuojelulautakunta 13.4.2022 
Sosiaalilautakunta 20.4.2022 
Tekninen lautakunta 21.4.2022 
 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
 
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  36-42 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

87 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2022 (24,9%)  
 
Kh 25.4.2022 § 87 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimin-

tatuotot ovat toteutuneet 23,2% ja toimintakulut 24,8 %. Toimintakate on 
toteutunut 25,2 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 822.770 
euroa, joka on 86 730 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 
2021. Verotuloja on kertynyt 31,1 % ja valtionosuuksia 27,7 % suh-
teessa talousarvioon.  
 
Tuloslaskelma 1.1. – 31.3.2022 on esityslistan liitteenä.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. – 31.3.2022 

tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
88 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 25.4.2022 § 88 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Onnela RN:o 3:3 tila, yhteensä 888600 m2, 
luovuttaja Vesala Pekka ja Anne 

- Kosken Tl kunnan Peippo RN:o 8:8 tila yhteensä 2800 m2, 
 luovuttaja Hakamäen kuolinpesä. 

  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

89 § KUNNANVALTUUSTON 7.3.2022 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN- 
 PANO 
 
Kh 25.4.2022 § 89 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 7.3.2022 tekemät päätökset
  laillisiksi sekä päättää panna ne täytäntöön seuraavin toimenpitein: 
 
  10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  11 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

  12 § Hyvinvointialueelle annettava selvitys 

                         13 §  Perusopetuksen määrärahojen ylitys vuodelta 2021 

 

                              14 § Kirjanpitäjän virka  

                              15 § Ilmoitusasiat  

  16 § Muut asiat 

   
   

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

90 §  TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JA TASA-ARVOSUUNNITELMA 
 
Ytr 21.2.2022 § 5 Työnantajalla tulee olla turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja 

työntekijän työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, 
joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liitty-
vien tekijöiden vaikutukset.  Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet tur-
vallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitä-
miseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja niitä on 
käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. 

 
 Työsuojelun toimintaohjelmaan on koottu työsuojelun kannalta keskeinen 

ajankohtainen aineisto. Nyt päivitetyn toimintaohjelman pohjana on ollut 
vuonna 2018 hyväksytty toimintaohjelma. 

 
 Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja.  Työn-

antaja voi siirtää päätäntävaltaa ja vastuuta linjaorganisaatiossa esimie-
hille.  Tällä toimintaohjeella määritellään Kosken Tl kunnan henkilöstöor-
ganisaation työsuojelun toimintalinjat, tavoitteet ja toimintatavat sekä vas-
tuut ja toimivallat. 

 
 Työsuojelun toimintaohjelmaan liitetään omana osanaan naisten ja mies-

ten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukainen tasa-arvosuunnitelma. 
 
 Esityksen toimintaohjeeksi valmistelee yhteistoimintaryhmä ja hyväksyy 

kunnanhallitus. Toimintaohjeesta tiedotetaan kattavasti henkilöstötiedot-
teella. 

 
Päätösehdotus: Yhteistoimintaryhmä käsittelee työsuojelun toimintaohjelman ja siihen liit-

tyvän tasa-arvosuunnitelman sekä esittää niitä kunnanhallituksen hyväk-
syttäväksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kh 25.4.2022 § 90 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä työsuojelun toimintaohjelman ja siihen 

liittyvän tasa-arvosuunnitelman. 
 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

91 § KOSKEN TL KUNNAN KUNTASTRATEGIA  
 
Kh 25.4.2022 § 91 Kuntalain §:n 37 mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa val-

tuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoit-
teista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 

4) omistajapolitiikka; 

5) henkilöstöpolitiikka; 

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tu-
levista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan 
tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen 
toteutumisen arviointi ja seuranta. 

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunni-
telman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan 
vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 

Lisäksi kuntalain § 38 määrittelee strategian kunnanjohtamisen perus-
taksi. 

Kuntastrategian työstäminen aloitettiin Kosken Tl kunnan valtuustosemi-

naarissa 12.-13.11.2021 Eerikkilän urheiluopistolla. Seminaarin aikana 

valtuutetut ottivat kantaa vanhaan strategiaan ja kuinka sitä tulisi uudis-

taa. Lisäksi seminaarissa oli tahtotilana vanhan strategian päivittämi-

nen. Valtuustoseminaarin jälkeen strategiatyöskentely siirtyi valtuusto-

ryhmille siten, että jokainen ryhmä otti kantaa voimassa olevaan kunta-

strategiaan ja ehdotti kuinka sitä tulisi muuttaa.  

 Strategian laadintaan liittyen ajatuksena on laatia visio sekä hyväksyä 
yhteiset strategiset tavoitteet, joihin kukin hallintokunta pohjaa omat 
konkreettiset tavoitteensa. Näistä tavoitteista puolestaan johdetaan jat-
kossa talousarvion toiminnalliset tavoitteet. Näin strategian jatkuva seu-
ranta saadaan varmistettua.  

    
 Strategian valmisteluprosessiin on tarkoitus osallistua kunnan luotta-

mushenkilöt, kunnan johtoryhmä ja eri toimialojen johtoryhmät, henkilö-
kunta, kuntalaiset ja muut sidosryhmät. 

 
 erikseen jaettavana asiakirjana strategialuonnos 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
 

1. asettaa strategialuonnoksen nähtäville 1.5.-31.5.2022 väliseksi ajaksi 
kunnan kotisivuille 

2. pyytää lautakunnilta lausunnot strategialuonnoksesta 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti muuttaa strate-

gialuonnoksen sivulla 4 kohdan paikallisten palveluiden suosimisen muo-
toon paikallisten palveluiden käyttäminen, sivulla 4 kohdan toimivamman 
ja turvallisemman tieverkoston kehittämisen muotoon toimiva ja turvalli-
nen tieverkosto sekä sivulla 8 kohdan kulttuuriympäristön kehittäminen 
muotoon kulttuuriympäristön vaaliminen.  

 

Marja Jalli saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo: 17.30.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

92 § OSAVUOSIRAPORTTIEN LAATIMISOHJE  
 
Kh 25.4.2022 § 92 Kunnan hallintokuntien tulee seurata vuoden aikana tarkasti talousarvi-

onsa toteutumista sekä valtuuston asettamien tavoitteiden että määrära-
hojen riittävyyden kannalta.  

 
Hallintokunnat raportoivat kunnanhallitukselle talousarvion tehtävätason 
toteutumisen 31. maaliskuuta, 31. kesäkuuta sekä 30.9. syyskuuta to-
teutumien mukaan.  
 
Tarkoitus on, että talouslukujen lisäksi valtuustolle mahdollistetaan val-
tuustotasoisten toiminnallisten tavoitteiden seuraaminen 31.3., 30.6. 
sekä 30.9. tilanteiden mukaan. Käytännössä talousarvion tavoitteista 
täydennetään osavuosiraportin laatimisvaiheessa kohdasta ”Toiminnalli-
set ja taloudelliset tavoitteet” kirjallinen osa.  
 
Talous- ja tunnusluvut täydennetään vasta tilinpäätökseen, osavuosira-
porttivaiheessa luvut sekä tiedot investointien toteutumisesta viedään 
tiedoksi suoraan erilliseltä raportilta. Tavoitteena on, että osavuosirapor-
teissa käytettävä asiakirja täydentyy osavuosiraporttien kautta tilinpää-
tökseksi. Poikkeuksellisena vuotena talouden ja toiminnan seurannan 
merkitys vain korostuu.  
 
Hallintokunnille jo aikaisemmin toimitetut osavuosiraportin laadintaoh-
jeet ovat oheismateriaalina.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus hyväksyy osavuosiraportin laadintaohjeet. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

93 § ALOITE SOTAA PAKENEVIEN UKRAINALAISTEN PAKOLAISTEN AUTTA-
MISEKSI KOSKELLA 

 
Kh 25.4.2022 § 93 Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki valtuustonkokouksessa 

7.3.2022 aloitteen sotaa pakenevien ukrainalaisten pakolaisten autta-
miseksi koskella.  

 
Aloitteen mukaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaa selvittää, 
mikä on meidän valmiutemme auttaa mahdollisesti kuntaan saapuvia 
pakolaisia. Miten heidät voidaan majoittaa ja miten huolehdimme heidän 
turvallisuudestansa ja hyvinvoinnista. Lisäksi Perussuomalaisten val-
tuustoryhmä ehdottaa työryhmän perustamista kriisin varalle. Ryhmän 
tulee koostua koskelaisista ihmisistä, jotka pystyvät organisoimaan 
mahdollisen avun ja takaamaan turvallisen elämän näille sotaa pakene-
ville ihmisille. 
 
Koskella asuu tällä hetkellä 15 Ukrainasta saapunutta pakolaista, jotka 
ovat maahanmuuttoviraston asiakkaita. Maahanmuuttovirasto on toimi-
valtainen viranomainen pakolaisiin liittyvissä asioissa. 
 
Koskella asuvat pakolaiset asuvat kunnan vuokra-asunnoissa, kunnan 
tilapäismajoituksessa sekä yksityisessä vuokra-asunnossa. Kunta tulee 
tekemään sopimuksen maahanmuuttoviraston kanssa kunnan huoneis-
tossa asuvien pakolaisten majoittamisesta ja mahdollisten palveluiden 
tarjoamisesta heille. 
 
Pakolaisten vastaanottamisesta ovat vastanneet kunta, vapaaehtois-
työntekijät sekä paikalliset yhdistykset. Kunnan rooli on korostunut yh-
distysten sekä vapaaehtoistyön koordinoijana. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: 

1. ettei se perusta työryhmää sotaa pakenevien ukrainalaisten aut-
tamiseksi. 

2. esittää kunnanvaltuustolle aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

94 §                 VALTUUSTOALOITTEET KOSKEN TL KUNNASSA 
 
25.4.2022 § 94 Kuntalain 23 § mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran 

vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden 
johdosta suoritetut toimenpiteet. 

 
 Hallintosäännön 17. luvun mukaan valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia 

aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite anne-
taan puheenjohtajalle. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä 
kunnanhallituksen valmisteltavaksi.  

 
 Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä 

valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähe-
tetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä 
ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin nii-
den johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsi-
telty loppuun. 

 
1. 27.9.2021 päivätyssä valtuustoaloitteessa perussuomalaisten val-

tuustoryhmä teki aloitteen koirapuiston rakentamista Kosken Tl kun-
taan. 

 
Kunnanhallitus ja tekninen lautakunta ovat käsitelleet aloitetta useaan eri 
otteeseen ja mahdollisiksi koirapuiston paikoiksi valikoitui kolme eri alu-
etta. Eri paikkojen osalta kuultiin kuntalaisia, jotka valitsivat parhaaksi 
paikaksi Lampitien koulukeskuksen välisen metsäisen puistoalueen. Alu-
een naapureille on suoritettu kuuleminen ja aloite käsitellään kunnanhal-
lituksessa toukokuussa. 
 
2. 15.11.2021 päivätyssä valtuustoaloitteessa perussuomalaisten val-

tuustoryhmä teki aloitteen tuulipuiston rakentamiseksi Kosken Tl kun-
taan. 

 
Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 31.1.2022 § 32. 
Aloitteessa tuulipuiston rakentamispaikaksi esitetään maakuntakaavaan 
Verhonkulmalle esitettyä paikkaa tuulivoimaloille, joka on kaavassa 
merkitty kohteeksi TV302. Kunnanvaltuusto on päätöksellään 
15.12.2014 § 47 päättänyt ettei kunnanhallituksen 4.11.2013 § 235 
aloittamaan tuulivoimaosayleiskaavan laatimista jatketa. Päätöksellä 
valtuusto keskeytti osayleiskaavan laatimisen kaavaluonnosvaiheeseen. 
Kunnanhallitus on pyytänyt aluearkkitehdilta päivityksen Kosken Tl kun-
nan kaavoitustilanteeseen tuulivoiman osalta ennen kuin asiassa teh-
dään päätös. 

 
 

3. 20.12.2021 päivätyssä valtuustoaloitteessa Kosken Tl SDP:n valtuus-
toryhmä teki aloitteen palvelukeskuksen laajentamisesta. 

 
 Sosiaalilautakunta käsitteli asiaa 31.3.2022 § 26 ja kunnanhallitus 

4.4.2022 § 74. Kunnanhallitus jätti asian pöydälle ja palaa asian käsitte-
lyyn sen jälkeen kun asiasta on käyty keskustelut hyvinvointialueen edus-
tajien kanssa. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
4. 20.12.2021 päivätyssä valtuustoaloitteessa valtuutettu Jyrki Anttila 

teki aloitteen aurinkosähkökentän tekemisestä ja siitä saatavan säh-
kön käyttämisestä kunnan saunan lämmittämiseen.  

 
Aloite on toimitettu teknisen toimen valmisteltavaksi, mutta sitä ei ole 
vielä käsitelty. 

  
 

5. 20.12.2021 päivätyssä valtuustoaloitteessa valtuutettu Pertti Kujala 
teki aloitteen Koskelaisten palveluiden käyttämiseksi kuntaseminaa-
reissa. 
 

6. Kosken Tl kunnan vihreiden valtuustoryhmän 20.12.2021 tekemä 
valtuustoaloite lasten ja nuorten matalan kynnyksen kerhotoiminnan 
käynnistämiseksi. Aloite on toimitettu hyvinvointilautakunnan valmis-
teltavaksi, mutta sitä ei ole vielä käsitelty. 
 

Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 31.1.2022 § 31. 
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. Kunnanhallitus päätti, ettei nykyistä 
käytäntöä ole syytä muuttaa. 

 
 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa aloitteiden valmistelun ja toimenpiteet tiedokseen. 
 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa esittely-

tekstin mukaiset aloitteet loppuun käsitellyksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 Pertti Kujala jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on 

pöytäkirjan liitteenä. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

95 § TUKI ÖLJYSÄILIÖIDEN TARKASTUKSEEN 2022 
 
Kh 25.4.2022 § 95 Kiinteistöjen öljysäiliöiden vuodot aiheuttavat kunnassa vuosittain yksit-

täisiä öljyvahinkoja. Vahingot jäävät useimmiten paikallisiksi, vaikkakin 
ajoittain ne saattavat aiheuttaa myös laajempia alueellisia häiriöitä. Kiin-
teistön omistaja ja haltija ovat vastuussa kiinteistön öljysäiliöistä ja niiden 
kunnosta. 

  
 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määritetty öljysäi-

liöiden tarkastusvälit. Tarkastusvelvoite ei koske sisätiloihin sijoitettuja, 
vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla suoja-altaalla varustettuja, hyväk-
syttyjä polyamidimuovi-, polyeteeni- tai lujitemuovisäiliöitä tai vastaavia 
säiliöitä.  

    
 Kosken Tl kunta tukee öljysäiliöiden tarkastuksia erikseen myönnettävillä 

öljysäiliöiden tarkastusavustuksilla. Tarkastus tulee toteuttaa Turvalli-
suus- ja Kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymän tarkastusliikkeen teke-
mänä. 

  
Tukea jaetaan 100 € / öljysäiliötarkastus. Tukea jaetaan enintään 3 kpl / 
kiinteistö, kuitenkin enintään 300 €. 
 
Tukeen oikeutettuja ovat öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt. Tuen myön-
tämisen edellytyksenä on hakijan öljysäiliön sijainti Kosken Tl kunnassa. 
 
Tukea haetaan Kosken Tl kunnantalon keskustoimistoon toimitettavalla 
vapaamuotoisella maksatushakemuksella, jonka liitteenä toimitetaan ko-
pio tarkastuspöytäkirjasta. 
 
Avustuksen kohteena olevien menojen on oltava kuluvaan vuoteen koh-
distuvia. Avustusten enimmäismäärät ovat arvonlisäverottomia summia 
ja avustus maksetaan hakijoille verottomana. 

 
Kosken Tl kunnanjohtaja tekee maksatuspäätökset ympäristönsuojelu-
sihteerin esityksen perusteella. Lisätietoja tarvittaessa antaa ympäristön-
suojelusihteeri Katariina Räty. 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää öljysäiliöiden tarkastusavustuksesta em. asia-
tekstin mukaisesti. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

96 §  ILMOITUSASIAT 
 
Kh 25.4.2022 § 96 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

97 §  MUUT ASIAT 
 
Kh 25.4.2022 § 97  

1. Suomen yrittäjien kunnallisjohdon seminaari 17.-18.5.2022 ja kun-
nanjohtaja osallistuu tapahtumaan. 

2. Rahoitus- ja johtamisfoorumi on siirtynyt pidettäväksi 6.-7.6.2022 ja 
kunnanjohtaja osallistuu tapahtumaan. 

3. Keskusteltiin sosiaalitoimen työhyvinvoinnista. 
4. Keskusteltiin Kosken Tl kunnan etätyökäytännöistä. 

 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. asiat tiedokseen. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  25.4.2022     

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:  
84,85,86,87,89,91, 
92,93,94,96,97    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  90,95     

       

         

                

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

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 88      
         

                

        

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: 90,95    

         

         

  

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 2.5.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


