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Pöytäkirjantarkastajat: 

135 

Kokousaika  Maanantai 16.5.2022, klo 18:00-19.15 

 
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  § 98 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 98-110 
 
Pöytäkirjan  § 99 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 19.5.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Taisto Lehti   Marja Mattila 
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 23.5.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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 98 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 16.5.2022 § 98 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 13.5.2022 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  



137 

Kosken Tl kunta Esityslista 

31500 Koski Tl 16.5.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

99 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 16.5.2022 § 99 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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100 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 16.5.2022 § 100  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
 
Viranhaltijapäätös § 1-3 

  Populus  §§:t  44-58 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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101 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 30.4.2022  
 
Kh 16.5.2022 § 100 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Kos-

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

 
Tarkasteluvälillä 1.1. – 30.4.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa en-
nen vähennyksiä 2.486.958 euroa, joka on 123.085 euroa (5,2 %) 
enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 411.836 euroa, joka on 
15.770 euroa (3,7 %) vähemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  

 
Kiinteistöveron kertymää ei ole ajanjaksolla tilitetty merkittävästi. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
2.952.376 euroa, joka on 100.329 euroa (0,7 %) enemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tie-

toonsa saatetuksi.  
 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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102 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2022 (33,3%)  
 
Kh 16.5.2022 § 102 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimin-

tatuotot ovat toteutuneet 24,5 % ja toimintakulut 33,2 %. Toimintakate 
on toteutunut 35,3 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 72 233 
euroa, joka on 12.227 euroa vähemmän kuin vastaavaan aikaan 
vuonna 2021. Verotuloja on kertynyt 31,1 % ja valtionosuuksia 36,9 % 
suhteessa talousarvioon.  
 
Tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2022 on esityslistan liitteenä.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. – 30.4.2022 

tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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103 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 16.5.2022 § 103  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Tiuri RN:o 1:71 tila, yhteensä 3100 m2,  
luovuttajat Ikonen Matti ja Ritva 

- Kosken Tl kunnan Harley RN:o 1:304 tila yhteensä 850 m2,  
luovuttajat Pettersson Murto ja Raili 
 

 
  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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104 § 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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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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- 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. 
 
Kh 16.5.2022 § 104 Kuulemiset lähetettiin yhteen 23 naapurille ja määräaikaan mennessä 

saatiin 4 muistutusta. Kaikissa muistutuksissa suhtauduttiin negatiivi-
sesti koirapuiston ehdotettuun sijaintiin.  

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: 

1. koirapuistotoiminnalle ensisijaisesti osoitettavaksi sijainniksi Iso-
kuovintien eteläpäässä tien länsipuolella oleva metsäalue kau-
kolämpölaitoksen läheisyydessä. 

2. esittää kunnanvaltuustolle aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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105 § KIINTEISTÖTOIMITUKSEN USKOTTUJEN MIESTEN VALANANTAMISESTA AI-

HEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 
 
Kh 16.5.2022 § 105 Kosken Tl kunnanvaltuusto valitsi 23.8.2021 § 38 tekemällään päätök-

sellä kiinteistötoimitusten uskotut miehet toimikaudeksi 1.8.2021-
31.5.2025.  

 
Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 7 §:n mukaan uskotun miehen 
on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maa-
oikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja oman-
tuntonsa mukaan täyttää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee 
siinä kenellekään vääryyttä mistään syystä. 
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista pe-
rittävistä maksuista vuosina 2019-2021 annetussa oikeusministeriön 
asetuksessa (1385/2018) säädetään tuomioistuimen, haastemiehen, 
syyttäjälaitoksen sekä oikeusapu- ja edunvalvontapiirin suoritteista pe-
rittävistä maksuista ja erillisten kustannusten korvaamisesta, siltä osin 
kuin niistä ei säädetä muualla laissa tai asetuksessa.  
 
Sanotun asetuksen 7 §:n mukaan valan tai vakuutuksen vastaanottami-
sesta siitä annettavine todistuksineen peritään 104 euroa, lukuun otta-
matta tuomarinvakuutusta sekä tuomioistuimen virkamiehen tuomarin-
vakuutusta vastaavaa vakuutusta.  
 
Varsinais-Suomen käräjäoikeus, kuten muutkin käräjäoikeudet, veloitta-
vat kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vakuutuksista edellä tarkoi-
tetun 104 euron maksun kultakin uskotulta mieheltä. Maksu käsittää va-
kuutuksen vastaanottamisen ja siitä annettavan todistuksen.  
 
Maanmittauslaitos ei maksa uskotun miehen vakuutusta tai korvaa siitä 
aiheutuneita kustannuksia. Maanmittauslaitos katsoo, ettei vakuutuksen 
antaminen ole osa toimintaa uskottuna miehenä eikä kyseinen kustan-
nus näin ollen aiheudu uskotun miehen toimen vuoksi. Kuitenkin vakuu-
tuksen antaminen on välttämätön edellytys uskottuna miehenä toimimi-
seen.  
 
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n (muut. 914/2011, 901/2013) mukaan 
uskotun miehen palkkion, korvausten ja päivärahan määräytymisperus-
teet ja määrän vahvistaa Maanmittauslaitoksen keskushallinto. Maan-
mittauslaitoksen keskushallinto on antanut uusimman tätä koskevan 
määräyksen 18.10.2017 (määräys nro MML 3892/01 03 00 00/2017) ja 
se on voimassa 1.11.2017 lukien toistaiseksi. Sanotun määräyksen 2 
kohdan mukaan uskotun miehen vakuutuksen antamisesta mahdolli-
sesti aiheutuvaa ansionmenetystä tai kustannuksia ei korvata, ja 3 koh-
dan mukaan uskotun miehen vakuutuksen antamiseen liittyviä mahdolli-
sia matkakustannuksia ei korvata eikä päivärahaa makseta.  
 
Kuntalaissa (410/2015) tai muussa laissa ei ole säännöstä, jonka perus-
teella kunnalla olisi velvollisuus maksaa uskotun miehen vakuutuksesta 
perittävä maksu käräjäoikeudelle tai kustannusten korvauksena 
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uskotulle miehelle. Uskotun miehen tehtävä ei ole kuntalaissa tarkoitettu 
kunnallinen luottamustehtävä, johon kuuluvista palkkioista ja korvauk-
sista on säädetty kuntalain 82 §:ssä. Tehtävä on kuitenkin luonteeltaan 
julkinen luottamustehtävä ja sillä on elimellinen yhteys kunnan toimin-
taan, koska uskotut miehet valitsee valtuusto.  
 
Julkisten luottamustehtävien ei yleensä tulisi aiheuttaa tehtävän hoita-
jalle sellaisia välttämättömiä menoja, jotka jäävät hoitajan itsensä lopul-
lisesti maksettavaksi. Toisinaan tällaiset kustannukset voivat muodos-
tua jopa esteeksi tehtävän vastaanottamiseen tai sen hoitamiseen. 
Myös henkilöiden saatavuuden näkökulmasta tällaisia asetelmia tulisi 
välttää. Kosken Tl kunnassa ei ole voimassa olevaa päätöstä siitä, mak-
saako kunta valitsemiensa kiinteistötoimitusten uskottujen miesten va-
kuutuksesta perittävän maksun.  
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta maksaa kunnanvaltuuston 
valitsemien kiinteistötoimitusten uskottujen miesten antamasta vakuu-
tuksesta perittävän maksun kustannusten korvauksena uskotulle mie-
helle. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Timo Toivonen poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn 
ajaksi klo. 18.20-18.22. 

 
Martti Mäkitalo poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn 
ajaksi klo. 18.20-18.22. 
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106 § KOSKEN TL VPK:N AVUSTUSANOMUS VANHAN PALOAUTON ENTISÖI-
MISEKSI 

 
Kh 16.5.2022 § 106 Kosken Tl VPK on toimittanut 14.4.2022. avustusanomuksen vanhan 

paloauton entisöimiseksi. 
 
 Kosken tl Kunnanhallitus omistaa TB-830 Ford-merkkisen museopalo-

auton vuodelta 1936. Ajoneuvo on ollut Kosken tl kunnalla 06.07.1945 
alkaen ja aktiivikäytössä 70-luvun loppupuolelle asti. Jonka jälkeen ajo-
neuvo on kunnostettu ulkopuolelta VPK:n 50 v juhliin vuonna 1987. Mu-
seorekisteriin ajoneuvo on kirjattu 24.09.1987.  

 
Ulkoasu on edelleen kohtalaisen hyvässä kunnossa. Viime vuosina ei 
auton hyväksi ole isompia ponnistuksia tehty. Nyt olisi tarkoitus siistiä 
rikkoontunut sisustusta verhoilemalla penkit ja oviverhoilut. Lisäksi pi-
täisi vaihtaa rikkinäiset sivulasit tiivisteineen.  
 
Kustannuksiin kuluisi noin 2000 €. Asennustyöt palokuntalaiset ovat val-
miit tekemään talkoilla, kuten aikaisemmissakin korjaustöissä.  
 
Sisustanverhoilu pitäisi teettää ulkopuolisella hyvän tuloksen ja laadun 
vuoksi. VPK on saanut tarjouksen istuimen ja oviverhoilujen uusinnasta 
Verhoomo R Hariselta Yläneeltä. Hinta arvio 1500 euroa sis. alv 24%.  
 
Ajoneuvon sisusta ei ole asiallisessa kunnossa ja ei täytä tällä hetkellä 
Traficomin määräyksen TRAFI/8926/03.04.03.03/2011 vaatimuksia mu-
seoajoneuvoista.  
 
VPK hakee avustusta Kosken tl kunnalta ajoneuvon kunnostuksen ko-
konaiskustannuksiin, joka on 2000 euroa. 

 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta Kosken tl VPK:lle 2 000 eu-

roa em. paloauton kunnostukseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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107 § LISÄVASTUUKORVAUS NINA RELANDER 
 
Khall 16.5.2022 § 107 Toimistosihteeri Nina Relander on avustanut kirjanpitäjän tehtävissä 

kirjanpitäjä Teija Aution irtisanouduttuaan tehtävästä. Lisäksi Relan-
der on perehdyttänyt 1.5.2022 alkaen kirjanpitäjän virkaan valittua 
Tanja Lepistöä.  
 
KVTES:n 2 luvun § 10 mukaisesti viranhaltija/työntekijä on oikeutettu 
lisävastuukorvaukseen: 

Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu 
vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymi-
sen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palk-
kaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. 
 
Nina Relanderin tehtävien vaativuus on olennaisesti muuttunut hä-
nen toimiessaan kirjanpitäjänä ja tehtävä on kestänyt yli kaksi kuu-
kautta. 
 

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää myöntää lisävastuukorvauksen kirjanpitäjän 
tehtävien hoitamisesta ajalla 1.1.-31.5.2021. Nina Relanderille lisä-
vastuukorvaus on 10 % kirjanpitäjän tehtäväkohtaisesta palkasta. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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108 § LAUSUNTOPYYNTÖ VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN  
ALUEJAOSTA 

 
Kh 25.4.2022 § 96  Varsinais-Suomen hyvinvointialue on pyytänyt alueensa kunnilta lausun-

toa hyvinvointialueen aluejaosta 9.5.2022 saapuneella lausuntopyyn-
nöllä. 

 
Hyvinvointialueen valmistelussa on edetty vaiheeseen, jossa päätetään 
henkilöstö-organisaatiosta. Henkilöstöorganisaation johtamisjärjestel-
män on suunniteltu perustuvan vahvaan linjajohtamiseen, missä sote-
palvelujen tulosalueiden: 1. Tyks-sairaalapalvelut; 2. sote-palvelut; 3. 
ikääntyneiden palvelut, johtaminen toteutuu yhdenvertaisesti ja samoilla 
prosesseilla koko Varsinais-Suomen alueella. Linjajohtamisen tarve 
syntyy mm. lainsäädännöstä, jossa palvelujen järjestämisen reunaeh-
tona on tarjota yhdenvertaiset palvelut koko hyvinvointialueen väestölle.  
 
Johtamisjärjestelmän suunnittelussa on toisaalta tiedostettu, että voi-
makkaasti keskitetty linjajohtamismalli ei tule sellaisenaan onnistumaan 
Varsinais-Suomen kokoisella alueella ja organisaatiossa, jossa työnteki-
jöiden määrä on n. 23 000. Esitetyistä syistä linjajohtamiseen on sisälly-
tetty alueulottuvuus. Alueille on tulossa linjajohtamisesta vastuussa ole-
vat omat kolme johtajaa seuraavasti: 
 

 1. Sote-keskusten aluejohto 
 2. Sosiaali- ja vammaispalvelujen aluejohto 
 3. Ikääntyneiden palvelujen aluejohto 

 
Alueilla toimivat johtajat toimivat tulosaluejohtajien ts. linjajohdon alai-
suudessa ja alueille ei ole tarkoitus synnyttää ”autonomista” alueen 
omaa johtamismallia. Sote-palvelujen tulosaluejohtaja vastaa sote-kes-
kusten sekä sosiaali- ja vammaispalvelujen linjajohtamisesta. Ikäänty-
neiden palvelujen tulosaluejohtaja vastaa ikääntyneiden palvelujen linja-
johtamisesta.  
 
Alueet on suunniteltu jaettavan seuraavasti: 

• Vakka-Suomi: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Taivassalo, Pyhä-

ranta, Kustavi (väestö: 30 795) 

• Loimaan seutu: Loimaa, Pöytyä, Aura, Oripää, Marttila, Koski (vä-

estö: 33 358) 

• Itäinen Turun seutu: Kaarina, Lieto, Paimio-Sauvo (väestö: 69 880) 

• Turunmaa: Kemiönsaari, Parainen, Åbo (väestö: 21 696 + Åbo, Tu-

run ruotsikielinen väestö - määritellään myöhemmin) 

• Läntinen Turun seutu: Akseli, Naantali, Raisio, Rusko (väestö: 

72 733) 

• Salon seutu: Salo, Somero (väestö: 59 963) 

• Turku (Turun eteläinen ja Turun pohjoinen alue - määritellään myö-

hemmin) 

Aluejako on linjajohtamismallin peruste. Aluemalli ei rajaa kuntien 
asukkaiden palvelujen käyttöä vaan kuntalaiset voivat käyttää pal-
veluja koko Varsinais-Suomen alueella. Alueiden määrittelyllä ei 
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oteta myöskään kantaa palveluverkkoon ja palvelupisteisiin vaan palve-
luverkkoon tulevat mahdolliset muutokset päätetään erillisestä valmiste-
lusta myöhemmin.  Oletettavaa on, että vuonna 2023 palveluverkko py-
syy jokseenkin nykyisen kaltaisena. Lähtökohtana kuitenkin on, että kul-
lakin alueella tulee olemaan vähintään yksi sote-keskus ja sote-keskuk-
sen rinnalla toimivia muita sote-asemia tms. Aluemallin perusteena on 
käytetty vähintään n. 30 000 asukkaan väestövaatimusta sekä lisäksi 
valmistelussa on huomioitu alueiden maantieteellinen yhtenäisyys 
sekä/tai asukkaiden yleiset asiointisuunnat.  
 
Esitetyssä aluemallissa on tiedostettu kahdella alueella muutosjohtami-
seen liittyviä seuraavia riskejä:  

 
1. Liedon siirtäminen osaksi itäistä Turun seudun aluetta hajoitta Lie-

don yhteistoiminta-alueen ja aiheuttaa tarpeen organisoida ja resur-

soida yhteistoiminta-alueen tuotannon uudella tavalla jo siirtymävai-

heessa. 

2. Marttilan ja Koski TL:n siirtäminen osaksi Loimaan seudun aluetta 

irrottaa kyseiset kunnat Liedon yhteistoiminta-alueen asiakas- ja po-

tilastietojärjestelmistä. Järjestelmämuutos vaikeuttaa muutosvai-

heen läpiviemistä. Lisäksi riskin muodostaa myös palvelutuotannon 

järjestämisen hajautuminen eli henkilöstöresurssin jakaminen palve-

lutuotantoa tukevaksi. 

 
Koska alueella on huomattava määrä asiakas- ja potilastietojärjestel-
miä, vaikeuttaa se henkilöstön käyttöä eri alueiden välillä. Siirryttäessä 
hyvinvointialueelle, keskeisin asia on turvata palvelujen saatavuus ja 
jatkuvuus.  

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: 
 
 Kosken Tl kunta ei pidä tarkoituksen mukaisena nykyisen Härkätien alu-

een pilkkomista Turun itäiseen alueeseen ja Loimaan seudun alueeseen. 
 Härkätien alueen pilkkomista eri alueille ei tule toteuttaa em. muutosjoh-

tamiseen liittyvien riskien takia, jotka ovat tunnistettu hyvinvointialueen 
valmistelutyössä. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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109 §  ILMOITUSASIAT 
 
Kh 16.5.2022 § 109  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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110 §  MUUT ASIAT 
 
Kh 16.5.2022 § 110  

Kunnanjohtaja esitteli vuoden 2021 tilikauden tuloksen. 
 

Kunnanjohtaja esitteli Varsinais-Suomen Liiton koostaman aineiston 
Varsinais-Suomen pendelöintisuunnista. 

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

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  16.5.2022     

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:  98,99,100,101,102,108,109,110    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  104,105,106,107     

       

         

                

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

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 103      
         

                

        

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: 104,105,106,107    

         

         

  

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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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 22.5.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


