
Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 8/2022 

Kunnanhallitus 6.6.2022 

______________________________________________________________________________ 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

155 

Kokousaika  Maanantai 6.6.2022, klo 18:00-21.03 

 
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   

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

  pöytäkirja  
       
Laillisuus ja  § 111 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 111-131 
 
Pöytäkirjan  § 112 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 9.6.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Janne Ketola   Martti Mäkitalo  

  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 13.6.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
 
 



156 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  6.6.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

  
 111 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 6.6.2022 § 111 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 mahdollisuuk-
sien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäse-
nille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen 
päättämällä tavalla. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kun-
nan kotisivuilla samassa yhteydessä, kun esityslistat lähetetään toimie-
limen 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 
yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä seuraavana arkimaanantaina. 

 
 Kuntalain 103 §:n 2 mom:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 

päätösvaltainen, 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 3.6.2022. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 6.6.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

112 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 6.6.2022 § 112 Kunnan hallintosäännön 18 luvun mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheen-

johtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohta-
ja 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 oikaisuvaatimusoh-
jeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kunnanviraston 
keskustoimistossa tarkastuspäivää seuraavana maanantaina viraston 
normaalina aukioloaikana. Pöytäkirja on tarkastettava ennen nähtävillä 
oloaikaa. 

 
Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Janne Ketola ja Martti Mäkitalo. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  6.6.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

113 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 6.6.2022 § 113  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

Sivistyslautakunta 18.5.2022 
Rakennuslautakunta 24.5.2022 
Tekninen lautakunta 25.5.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
 
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  59-70 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 6.6.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

114 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 31.5.2022  
 

Kh 6.6.2022 § 114 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Kos-
ken Tl kunnalle huhtikuun loppuun 2022. Selvitys perustuu verohallin-
non antamaan verotilitysyhteenvetoon.  

 
Tarkasteluvälillä 1.1. – 31.5.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa en-
nen vähennyksiä 3.131.614 euroa, joka on 166.265 euroa (5,6 %) 
enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 460.755 euroa, joka on 
44.038 euroa (8,7 %) vähemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  

 
Kiinteistöveron kertymää ei ole ajanjaksolla tilitetty merkittävästi. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
3.647.630 euroa, joka on 114.988 euroa (3,3 %) enemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tie-

toonsa saatetuksi.  
 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  6.6.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

115 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 6.6.2022 § 115 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Murojärvi RN:o 3:73 tila, yhteensä 9550 m2,  
luovuttaja Verho Kalle 
 

 
  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 6.6.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 116 § KUNNANVALTUUSTON 2.5.2022 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN- 
 PANO 
 
Kh 6.6.2022 § 116 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 2.5.2022 tekemät päätökset
  laillisiksi sekä päättää panna ne täytäntöön seuraavin toimenpitein: 
 
  17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  18 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

   19 § Vesihuoltolaitoksen maksujen tarkastaminen 
 
                         20 §  Lisäbudjettiesitys nuorisotoiminnan kehittämishankkeen 

toteuttamiseen vuonna 2022 
 

                              21 § Aloite sotaa pakenevien ukrainalaisten pakolaisten autta-
miseksi Koskella 

  
                              22 § Valtuustoaloitteet Kosken Tl kunnassa 

  23 § Ilmoitusasiat  

  24 § Muut asiat 

   
   

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  6.6.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

117 § VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 
 
Kh 6.6.2022 § 117 Kunnanhallituksen kokouksessa käsitellään vahvistusilmoituskirje tilin- 

päätökseen 2021 liittyen. 
 
  Vahvistusilmoituskirje on nähtävillä kokouksessa. 
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen ja päättää, että vah-

vistusilmoituskirjeen vuoden 2021 tilinpäätökseen liittyen allekirjoittavat 
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 6.6.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

118 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  
 
Kh 6.6.2022 § 118 Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan ”Kunnan tilikausi on kalenterivuo-

si. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu-
raavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintar-
kastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös 
toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilin-
päätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on 
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. 

 
 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 

liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintaker-
tomus. 

 
 Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, 

taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten 
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 
 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan-

johtaja tai pormestari.” 
 
 Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan ”Toimintakertomuksessa on esi-

tettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden 
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa 
on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talou-
teen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kun-
takonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia 
asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä 
tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskei-
sistä johtopäätöksistä. 

 
 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomukses-

sa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tili-
kaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talou-
den tasapainottamiseksi. 

 
 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden 

tuloksen käsittelystä. Ylijäämä vuodelle 2021 muodostui Koskella Tl 
käytännössä samanlaisella palvelurakenteella kuin aikaisempien vuo-
sien rahoituksesta (verotulot ja valtionosuudet) vaihtelevat tulokset. Ra-
hoituspuolella korona-avustuksia vuoden 2021 aikana saatiin kuntaa 
kaikkineen n. 118 000 euroa.  
 
Alla on talousarvion toteutumisvertailutaulukko. Erotus sarake kertoo 
muutoksen talousarvioon.   
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  6.6.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Talousarvion 
toteutuminen             

Kosken Tl. kunta TP 2020 TA 2021 
Muutos  
TA 2021 

TA2021 
+Muutos 

   Yht TP 2021 Erotus 

  € € € € € € 

Toimintatuotot 3 373 364 3 245 155 75 650 3 320 805 3 542 959 222 154 

Myyntituotot 1 672 353 1 661 697   1 661 697 1 699 655 37 958 

Maksutuotot 863 685 865 216   865 216 873 061 7 845 

Tuet ja avustukset 297 322 112 200 75 650 187 850 360 193 172 343 

Muut toimintatuotot 540 004 606 042   606 042 610 051 4 009 

Toimintakulut -17 402 899 -18 383 798 -103 430 -18 487 228 -18 248 298 238 930 

Henkilöstökulut -7 353 514 -7 735 756 -80 105 -7 815 861 -7 780 889 34 972 

Asiakaspalvelujen ostot -6 414 141 -6 647 505 1 000 -6 646 505 -6 555 450 91 055 

Muiden palvelujen ostot -1 858 434 -2 161 594 -7 300 -2 168 894 -2 027 837 141 057 

Aineet, tarvikkeet, tava-
rat -1 164 828 -1 245 143 -15 525 -1 260 668 -1 304 273 -43 605 

Avustukset -526 089 -531 560   -531 560 -495 658 35 902 

Muut toimintakulut -85 894 -62 240 -1 500 -63 740 -84 191 -20 451 

Toimintakate -14 029 536 -15 138 643 -27 780 -15 166 423 -14 705 339 461 084 

Verotulot 7 534 845 7 190 000   7 190 000 8 048 777 858 777 

Valtionosuudet 8 485 131 8 593 723   8 593 723 8 549 934 -43 789 

Käyttökate 1 990 440 645 080 -27 780 617 300 1 893 372 1 276 072 

Korkotuotot             

Muut rahoitustuotot 31 465 17 020   17 020 28 339 11 319 

Korkokulut -2 620 -4 000   -4 000 -3 972 28 

Muut rahoituskulut -5 018 -400   -400 -868 -468 

Vuosikate 2 014 267 657 700 -27 780 629 920 1 916 872 1 286 952 

Poistot 
käyttöomaisuudesta -789 235 -792 755   -792 755 -763 590 29 165 

Satunnaiset tuotot       0   0 

Satunnaiset kulut       0   0 

Tilikauden tulos 1 225 032 -135 055 -27 780 -162 835 1 153 281 1 316 116 

Poistoeron lisäys (-),  
vähennys (+) -467 359 28 616   28 616 45 281 16 665 

Suunnitelman 
ylittävät poistot       0   0 

Varausten lisäys (-), 
vähennys (+)       0   0 

Rahastojen lisäys (-), 
vähennys (+)       0   0 

Tilikauden yli- 
/alijäämä + - 757 673 -106 439 -27 780 -134 219 1 198 562 1 332 781 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

TASE       

VASTAAVAA  2021 2020 Erotus 

     1 000 € 1 000 €  

 PYSYVÄT VASTAAVAT 13 469 13 826 -357 

  AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 74 29 45 

  AINEELLISET HYÖDYKKEET 10 711 11 111 -400 

   Maa- ja vesialueet 1 981 1 981 0 

   Rakennukset 6 761 7 029 -268 

   Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 913 2 044 -131 

   Koneet ja kalusto 23 50 -27 

   Muut aineelliset hyödykkeet 4 4 0 

   Ennakkomaksut ja keskeneräiset 30 3 27 

  SIJOITUKSET 2 684 2 686 -2 

   Osakkeet ja osuudet 2 684 2 686 -2 

 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 15 15 0 

   Toimeksiantojen varat 15 15 0 

 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 512 3 228 1 284 

  SAAMISET 793 823 -30 

   Pitkäaikaiset saamiset 70 70 0 

   Lyhytaikaiset saamiset 723 752 -29 

    Myyntisaamiset 352 370 -18 

    Muut saamiset 372 383 -11 

  RAHOITUSARVOPAPERIT 56 56 0 

   Osakkeet ja osuudet 56 56 0 

  RAHAT JA PANKKISAAMISET 3 662 2 349 1 313 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 17 996 17 068 928 

        

VASTATTAVAA    

 OMA PÄÄOMA 12 129 10 930 1 199 

  PERUSPÄÄOMA 6 913 6 913 0 

  EDELL. TILIKAUS YLI/ALIJÄÄMÄ 4 017 3 260 757 

  TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 199 758 441 

 POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR. 1 761 1 807 -46 

 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 37 38 -1 

  

MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄ-
OMAT 37 38 -1 

 VIERAS PÄÄOMA 4 068 4 294 -226 

  PITKÄAIKAINEN 1 858 1 945 -87 

   Lainat rahoituslaitoksilta 300   

   Muut velat 1 558 1 545 13 

  LYHYTAIKAINEN 2 210 2 349 -139 

   Lainat rahoituslaitoksilta 100   

   Saadut ennakot 131 40 91 

   Ostovelat 628 911 -283 

   Muut velat 394 478 -84 

   Siirtovelat 958 819 139 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 17 996 17 068 928 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Esityslistan liitteenä on tasekirja (toimintakertomus, tuloslaskelma, ra-
hoituslaskelma, tase-erittely ja talousarvion toteutuma tehtäväaluetasol-
la). 
 
Kirjanpitolain ja hyvän kirjanpitotavan mukaan ylijäämäisestä tuloksesta 
voidaan tehdä mm. vapaaehtoisia varauksia, joilla varaudutaan merkit-
täviin tuleviin investointeihin. 
 
Kosken Tl kunnassa 31.12.2021 investointivaraus oli 800.000 euroa: 
 
- Jäteveden puhdistamo (tp. 2014 ja 2020) 800.000 euroa   
 
Paloaseman investointivaraus 500.000 € on käytetty paloaseman val-
mistuttua 2020. 
  
Vuoden 2021 tuloksesta vähennetään tehtyjä poistoeroja suunnitelman 
mukaan -45.280,45  euroa. 
 
Kosken Tl kunnassa 31.12.2020 investointivaraus oli 800.000 euroa. 
 

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää 
 

1) esittää kunnanvaltuustolle, että Kosken Tl kunnan 800.000 euron in-
vestointivarauksesta 
  

a. säilytetään 800.000 euron investointivaraus jäteveden puh-
distamon saneeraamiseen 
 

2) esittää kunnanvaltuustolle, että ylijäämä 1.198.561,57 euroa kirja-
taan edellisten tilikausien ylijäämän tilille. 
 

3) allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen 
tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

 
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen 

edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 
 

5) Oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään teknisluontoisia korjauksia tilin-
päätökseen ennen valtuuston käsittelyä. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

119 § OSAVUOSIRAPORTTI 1/2022 
 
Kh 6.6.2022 § 119  Kunnanhallituksen antamien vuoden 2022 osavuosiraportin laatimisoh-

jeiden mukaan hallintokuntien tulee seurata vuoden aikana tarkasti ta-
lousarvionsa toteutumista sekä valtuuston asettamien tavoitteiden. että 
määrärahojen riittävyyden kannalta.  

 
Kuntien Raportointivelvoite on muuttunut siten, että osavuosiraportointi 
tulee tehdä kolmen kuukauden jaksoissa.  

 
Hallintokunnat raportoivat kunnanhallitukselle talousarvion tehtävätason 
toteutumisen 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta ja 30. syyskuuta toteutu-
mien mukaan. Osavuosiraportti tehdään samalla kaavalla kuin toiminta-
suunnitelma ja tilinpäätös, jolloin se on jo osa vuoden 2022 tilinpäätöstä 
ja täydennetään taas syyskuussa ja edelleen vuoden lopun tapahtumil-
la.  

 
Raportti on annettu myös investointien toteutumisesta.  
 
Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-31.3.2022 toimie-
limittäin on kunnanhallituksen esityslistan viiteaineistona. Toteumatekstit 
täydentyvät laadintaohjeiden mukaisesti ensimmäiseltä vuosikolman-
nekselta maaliskuun loppuun. Uusin tuloslaskelma toimitetaan myös 
kunnanvaltuustolle tiedoksi.  
 

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle 
toiminnan ja talouden seurantaraportin 31.3.2022 tiedokseen. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

120 §  JÄSENEN VALINTA VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYH-
TYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON 

 
Kh 6.6.2022 § 120 Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 18.8.2021 § 38 Anne Niemelä-

Laaksosen Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymä-
valtuuston jäseneksi nykyiselle toimikaudelle. 
 
Hallintolain 28 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaan kuntayhtymän yhtymäval-
tuuston ei ole vaalikelpoinen jäsen, jonka työnantaja on kyseinen kunta-
yhtymä. 
 
Anne Niemelä-Laaksonen on kuntayhtymän työntekijä ja hän ei ole vaa-
likelpoinen Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymä-
valtuustoon. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle;  

1. että se myöntää eron Anne Niemelä-Laaksoselle Varsinais-Suomen 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustosta. 

2. että se valitsee jäsenen Varsinais-Suomen kuntayhtymän yhtymä-
valtuustoon Anne Niemelä-Laaksosen tilalle. 

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Anne Niemelä-Laaksonen poistui kokoushuoneesta esteellisenä asian 
käsittelyn ajaksi klo 19.21-19.23. 
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121 §  VALTUUSTOPAIKKA 
  
Nuva 25.5.2022 § 36 Keskustellaan valtuustopaikasta. Valtuustopaikkaa ei ole. Nuorisoval-

tuustolla on lautakuntapaikat läsnäolo-oikeudella. Käydään läpi Nuva-
laisten oikeudet lautakuntien kokouksissa ja ehdotetaan että Nuvalaisil-
la olisi puheoikeus lautakuntien kokouksissa  

 
PÄÄTÖS:  Sääntöjä täytyy päivittää. Sääntömuunnokset:  
 

1. Puheoikeus lautakuntien kokouksiin nuorisvaltuustolaisille.  
2. Lisäksi ehdotetaan, että kummankin kunnan valtuustoon yksi nuori-
sovaltuuston jäsen puheoikeudella. 

 
Kh 6.6.2022 § 121 Nuorisovaltuusto on vaikuttamistoimielin, josta säädetään kuntalain 

§:ssä 26. Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistu-
mis- ja vaikuttamiskanavia ja ne eivät ole kunnan varsinaisia toimieli-
miä.  

 
Kunnan hallinto perustuu perustuslain mukaan kunnan asukkaiden itse-
hallintoon ja kunnan asukkaat valitsevat kunnan ylimmän toimielimen, 
kunnanvaltuuston. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen ja lauta-
kunnat, jotka ovat edustuksellista demokratiaa eli ei suoraan kuntalais-
ten valitsemia. Kunnan hallituksen tehtävänä on kuntalain §:n 26 mu-
kaan valita nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksien varmistamiseksi. 
 
Kunnanhallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset muiden 
kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa. 
Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen nuorisovaltuuston edustajalle 
muiden toimielinten kokouksissa parantaa tiedonkulkua ja nuorten vai-
kuttamismahdollisuuksia. Kosken Tl kunnan hallintosäännön 15 luku 10 
§:ssä xx säädetään nuorisovaltuuston jäsenten valinnasta lautakuntiin, 
ilman puheoikeutta. 
 
Nuorisovaltuuston edustajan valinta kunnanvaltuustoon ei välttämättä 
edistä edellä mainittua osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kos-
ka valtuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia ja nuorisovaltuus-
ton jäsenet voivat vaikuttaa asioihin ennen valtuuston päätöksentekoa. 
 
Lautakunnissa käytettävän puheoikeuden osalta nuorisovaltuuston 
edustajalla tulisi olla puheoikeus lautakunnan kokouksissa osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
 

1. esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöön päivitetään puheoi-
keus nuorisovaltuuston edustajalle lautakuntien kokouksiin. 

2. toteaa, ettei valtuustoon valita nuorisolautakunnan edustajaa. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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§ 122 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 Ko-
mission 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.  
 
Avustushakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 

  
Päätösehdotus:  Kosken Tl kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 pienyritystoiminnan  

kehittämisavustukset  ovat haettavana 30.5.2022 kello 15.00 asti.  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Khall 6.6.2022 § 122 Avustushakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 7 kappa-

letta. Seuraavat yritykset hakivat avustuksia: 
  
 Yritys   haettu avustus 
 
 - T:mi ChevaLux  1450  € 
 - Tilitoimisto Paula Tamminen   460  € 
 - Kosken Autohuolto Oy  1000  € 
 - Autoilija Harri Toivonen    908,80  € 
 - TL-Trade   1200  € 
 - Mileis´shop   2000  € 
 - Juhlapalvelu Tanja Leino  1000 € 
 
 
  Avustushakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  

mailto:kirjaamo@koski.fi
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Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää avustukset seuraavasti: 
 
 Yritys   avustus 
 

- T:mi ChevaLux    700  € 
 - Tilitoimisto Paula Tamminen   460  € 
 - Kosken Autohuolto Oy    600  € 
 - Autoilija Harri Toivonen    600  € 
 - TL-Trade     600  € 
 - Mileis´shop     700  € 
 - Juhlapalvelu Tanja Leino    600 € 
  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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123 §  SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2021 
 
Sosltk 25.4.2022 § 45 Kosken Tl kunta on ostanut sosiaaliasiamiespalvelun Varsinais-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskukselta, Oy VASSO Ab:lta 1.1.2012 alkaen. 
Sosiaaliasiamies Kati Lammi on toimittanut sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:n edellyttämän 
selvityksen Kosken Tl kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen lisäksi so-
siaaliasiamiehen selvitys tuodaan tiedoksi myös Kosken Tl sosiaalilau-
takunnalle.  

 
Sosiaaliasiamiehen selvityksen tehtävänä on antaa tietoa sosiaalihuol-
lon asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymisestä kunnan päätök-
sentekotasolle. Selvityksessä käsitellään yleisesti sosiaalihuollon asiak-
kaan asemaa ja oikeuksia, sosiaaliasiamiehen tehtäviä ja asemaa sekä 
kuntakohtaisia tietoja.  
 
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on sosiaalihuollon asiakaslain 24 §:ssä 
määritelty seuraavasti: 1) neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen 
liittyvissä asioissa 2) avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 3) 
tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia muutenkin asiakkaan oikeuk-
sien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 4) seurata asiakkaiden oikeuksien 
ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnan-
hallitukselle.  
 
Yhteydenottomäärät sosiaaliasiamiehelle lisääntyivät Kosken Tl kun-
nasta vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. Vuonna 2021 Kosken Tl 
kunnasta oltiin yhteydessä sosiaaliasiamieheen kymmenen kertaa, kun 
vuoden 2020 aikana yhteydenottoja oli kuusi. Sosiaaliasiamiehen ra-
portti on esityslistan erikseen jaettavana asiakirjana. 

 
Päätösehdotus:  Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen selvityksen 

vuodelta 2021 ja välittää sen edelleen Kosken Tl kunnanhallitukselle. 
 
Päätös:   Hyväksyttiin. 
 
Khall 6.6.2022 § 123 
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen sosiaaliasiamiehen selvityk-

sen vuodelta 2021. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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124 § KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA 
 
Kh 6.6.2022 § 124 Kunnanjohtaja Henri Partasella on KVTES:n mukaisesti kertynyttä vuo-

silomaa 30 päivää, joista hän esittää pidettäväksi 11.7-7.8.2022 (20 
päivää). 

  
 Virkatehtävien niin vaatiessa kunnanjohtaja ilmoittaa olevansa valmis 

keskeyttämään vuosilomansa.  
 
Asian selostus (kh.pj.): Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Henri Partaselle vuosi-

lomaa kaksikymmentä (20) päivää edellä esitetyn mukaisesti. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 

Kunnanjohtaja poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn 
ajaksi klo 20.05-20.09. 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Pietilä toimi kokouksen pöytä-
kirjanpitäjänä tämän pykälän ajan. 
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125 § TÖIHIN MAALLE -HANKE 
 
 
Kh 6.6.2022 § 125 Työvoiman saatavuus on vaikeutunut entisestään ja se jopa estää yri-

tysten kasvua. Myös Auranmaalaiset yritykset painivat samojen ongel-
mien kanssa. On siis harhaluulo, miten maalla ei ole töitä, vaikka töitä 
on, tekijöistä vain on pulaa. 

 
Tätä haastetta ratkaisemaan Auranmaan viisi kuntaa haluavat perustaa 
kehittämishankeen. ”Töihin maalle”-työnimeä kantava hanke on yhtei-
nen kehittämistoimenpide, jonka avulla paikalliset yritykset paitsi saisi-
vat lisänäkyvyyttä ja tekijöitä, myös oppisivat rekrytointia ja esimies-
työskentelyä. 

 
Hankkeen tavoitteena on tavoittaa työllisiä kaupunkikeskuksissa (Turku) 
ja saada heidät töihin Auranmaalle. Hankkeen tiimoilta tietoisuus Au-
ranmaasta ja sen yrityskentästä laajenee. Hanke toteuttaa rekry-
messutilaisuuden Turussa ja viestii aktiivisesti työnhakijoille alueen 
mahdollisuuksista.  

 
Hankkeen tuloksina alueen yritysten tunnettuus on kasvanut entises-
tään, yhteistyö yritysten välillä on tiivistynyt ja koko alueen työelämä 
saanut uutta pontta.  

 
Hanketta vetämään palkataan täysipäiväinen työntekijä vuoden ajaksi. 
Työntekijä toimii Pöytyän kunnan alla, kehittäen koko Auranmaata. Mu-
kana hankkeessa on Aura, Oripää, Marttila, Koski TL ja Pöytyä. Hank-
keen toiminta-aika on 1.9.2022-31.8.2023. Hankkeen kokonaisbudjetti 
on 78 400 euroa ja sen kuntaosuudet on jaettu kuntien asukaslukujen 
mukaan.  
 
Kosken Tl kunnan osuudeksi muodostuu 3057,60 euroa. 
 
Erikseen jaettavina asiakirjoina: 
 
Hankesuunnitelma: Töihin maalle 

 
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta osallistuu töihin maalle -

hankkeeseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
  



175 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 6.6.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

126 §  LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN ALUEELLISEEN HYVINVOINTIKERTOMUK-
SEEN 2022  

 
Kh 6.6.2022 § 126 Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kuntien tär-

keimmistä tehtävistä. Kunnille jää merkittävä rooli asukkaidensa hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisessä myös Sote-uudistuksen toteutumi-
sen jälkeen. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
(612/2021 §7) on määritelty hyvinvointialueelle omat hyte-
tehtäväkokonaisuutensa. Hyvinvointialueen hyte-tehtäviin kuuluu esi-
merkiksi alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu yhdessä kuntien 
sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.  

 
Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus on järjestyksessään 
neljäs. Se toteutettiin ensimmäisellä kerralla vuonna 2015 Lounais-
Suomen alueellisena hyvinvointikertomuksena kattaen Varsinais-
Suomen lisäksi myös Satakunnan. Vuonna 2017 ja 2018 hyvinvointiker-
tomus on laadittu Varsinais-Suomen alueesta. Hyvinvointikertomus on 
kuvaus Varsinais-Suomen väestön hyvinvoinnin tilasta, keskeisistä vah-
vuuksista ja hyvinvointipuutteista sekä toimintaympäristön muutoksista, 
jotka vaikuttavat väestön hyvin-vointiin. Hyvinvointikertomus on laadittu 
osana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelua ja alueellisen 
toimeenpanon tiekarttaa, rakentamaan yhteistä jaettua tilannekuvaa vä-
estön palvelutarpeista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointikerto-
mus on asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä laadittu asiakirja, joka toi-
mii johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena ja hyvin-
vointialueen strategiatyön perustana.  
 
Hyvinvointialueen on tulevaisuudessa kyettävä järjestämään alueensa 
väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siten, että ne vastaavat 
väestön palvelutarpeeseen. Lisäksi hyvinvointialue pyrkii vähentämään 
korjaavien Sote-palveluiden tarvetta toteuttamalla lakisääteistä hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen tehtäväänsä hyvässä yhteistyössä 
alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistuminen on siis koko Sote-
uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta ydinkysymys. Sote-
uudistuksen päämääränä on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja 
terveyspalveluja yhdenvertaisesti, oikea-aikaisesti ja sujuvasti ja että 
hyvinvointi- ja terveyserot samalla kaventuvat. Tuleva hyvinvointialue ja 
kunnat jakavat saman päämäärän alueensa asukkaiden hyvinvoinnin 
edistämisestä. Hyvinvointialue ja kunnat muodostavat yhdessä palvelu-
järjestelmän, jossa suuri osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 
tehdään kunnissa, ja hoito- ja palveluketjujen tulee muodostaa yhtenäi-
nen kokonaisuus organisaatiorajoista riippumatta. Näin toimimalla asia-
kas/asukas on aidosti toiminnan keskiössä.  
 
Alueellinen hyvinvointikertomus pohjautuu pitkälti maakunnan keskiar-
voihin ja niiden vertailuun kansalliseen keskiarvoon ja Pirkanmaan hy-
vinvointialueeseen, joka on Varsinais-Suomen näkökulmasta tärkeä 
verrokkialue. Hyvinvointialue koostuu 27 kunnasta, joiden väestön hy-
vinvoinnin tila ja niihin liittyvät puutteet vaihtelevat suuresti. Kuntakoh-
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taisia eroja sekä väestöryhmittäisiä painotuksia on analysoitava yhteis-
työssä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.  
 
Jaetun ymmärryksen ja tilannekuvan muodostaminen on oleellista, jotta 
hyvinvointialue voi asettaa yhteisiä tavoitteita. Tavoitteiden asettaminen 
tapahtuu mm. hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian kautta. 
Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvointikerto-
mus 2022 luonnosversio 0.1 lähetetään kunnille kirjaamojen sekä hyte-
koordinaattoreiden kautta lausuttavaksi.  
 
Lausunnot tulee rakentaa seuraavalla menetelmällä:  
 
•  Kunnan tulee tunnistaa ja priorisoida maksimissaan viisi (5) tärkeintä 
kunnan väestöön liittyvää hyvinvointihaastetta. Kunnan tulee myös ku-
vata tunnistetun haasteen tietopohja (esim. asiakastietojärjestelmistä 
syntyvä tieto, kyselyiden/selvitysten kautta saatu tieto, asiakaskohtaa-
misissa syntynyt kokemusperäinen tieto tms.)  
 
• Kunnan tulee tunnistaa ja priorisoida maksimissaan viisi (5) tärkeintä 
kunnan väestöön liittyvää vahvuutta hyvinvoinnin näkökulmasta. Kun-
nan tulee myös kuvata tunnistettujen vahvuuksien tietopohja.  
 
• Haasteet ja vahvuudet kirjataan dokumentista löytyvään pohjaan.  
 
• Mikäli kunta haluaa esittää joitakin muita yleisiä huomioita hyvinvointi-
kertomuksesta hyvinvointialuevalmistelussa huomioon otettavaksi, tulee 
kunnan kirjata huomionne taulukoiden päätteeksi avovastauksena.  

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: 
 
 

Kunnanpriorisoidut hyvinvointipuutteet Tietolähde 
Tieliikenneonnettomuudet  valtatie-10 onnettomuustilastot 
Nuorten päihteiden käyttö  kouluterveyskysely 
Lasten- ja nuorten ruokailutottumukset kouluterveyskysely 
 
Kunnanpriorisoidut vahvuudet Tietolähde 
Yhteisöllisyys  hyvinvointikertomus 
Monipuoliset liikunta- ja  
harrastusmahdollisuudet  hyvinvointikertomus 
Peruspalvelut ovat lähellä  kuntalaiskyselyt 
 
Muut kunnan näkökulmasta hyvinvointialuevalmistelussa huomioitavat 
asiat hyvinvointikertomuksen pohjalta: 
Nykyiset sote-palvelut tulee turvata tulevaisuudessa Kosken Tl kunnan 
alueella. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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127 §  KIINTEISTÖJEN VAIHTO 
  
Kh 6.6.2022 § 127 Tehtaantien teollisuusalueella sijaitsevan Tehtaankujan rakentaminen 

on tullut ajankohtaiseksi alueella toteutuneiden omistajajärjestelyiden 
takia. Tehtaankuja on muodostunut Kosken Tl kunnanvaltuuston 
19.6.2017 hyväksymän asemakaavamuutoksessa; Kirkonseudun ase-
makaavan muutos – kortteli 60 ja osa korttelia 64 ”Tehtaantie”.  

 Kaavamuutoksessa on muutettu tonttijakoa aikaisempaa pienemmäksi, 
joka osaltaan on vaikuttanut uuden kaavatien rakentamiseen. 

 
 Tehtaankujan edellyttämä maapohja sijaitsee Kari Koskisen omistamal-

la kiinteistöllä (284-416-8-43 KAIVANTO). 
 
 Tehtaankujan edellyttämän maapohjan osalta asiasta on neuvoteltu 

lähtökohtana vaihtokohteet Kosken Tl kunnan ja Kari Koskisen välillä. 
 
 Vaihtokohteena Kosken Tl kunta luovuttaa Kari Koskiselle pinta-alaltaan 

noin 560 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä K114T3, kt. 284-413-1-
77. Määräala on asemakaava-alueella sijaitsevaa, merkinnällä AO , ra-
kennuspaikkamaata ja se on tarkoitettu omakotitalotontin lisämaa-
alueeksi. 

 
 Kari Koskinen luovuttaa Kosken Tl kunnalle pinta-alaltaan noin 950 m2 

suuruisen määräalan kiinteistöstä KAIVANTO, kt. 284-416-8-43. Mää-
räala on asemakaava-alueella sijaitsevaa, kaavassa merkittyä tiemaa-
aluetta. 

 
 Molempien kohteiden arvo tässä luovutuksessa on tuhat euroa. Vaihto-

kohteet ovat keskenään saman arvoisia, välirahaa ei makseta.  
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää: 
 

- hyväksyä kiinteistöjen vaihdon selostuksen ja liiteaineiston mukaisin 
ehdoin 

- valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan vaih-
tokirjan Kosken Tl kunnan osalta.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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128 §               VALTUUSTOALOITE VANHUSTENTYÖN PALKOISTA 
 
Sosltk 31.3.2022 § 27        Kosken Tl Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki valtuuston kokouk-

sessa 7.2.2022 § 9 valtuustoaloitteen vanhustentyön palkoista. 
 
Hallintosäännön 19. luvun 2 § mukaan: ”Aloitteen käsittelee se kunnan 
viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamas-
sa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja 
niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle 
tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.” 
 
Aloite käsittelee sosiaalilautakunnan päätöstä 20.1.2022 § 3, jonka mu-
kaan uusille työntekijöille maksetaan rekrytointilisää 600 euroa. Aloit-
teessa kerrotaan, että vanhat työntekijät eivät ole olleet tyytyväisiä siitä, 
että vain uusille työntekijöille maksetaan lisäkorvaus. Aloitteen mukaan 
työntekijät ovat tyytyväisiä nykyiseen työhönsä ja työpaikan ilmapiiriin. 
Aloitteen mukaan asia pitää ottaa vakavasti, eikä kunnan kannalta ole 
sopivaa olla puolueellinen vain uusille työntekijöille, sillä se luo huonoa 
ilmapiiriä. Valtuustoaloitteessa esitetään, että sama palkkio tulee mak-
saa kaikille vanhuspalveluissa työskenteleville työntekijöille tasapuoli-
sesti. 
 
Sosiaalilautakunnan kokouksessa 20.1.2022 § 3 päätettiin 600 euron 
rekrytointilisän lisäksi myös 600 euron vinkkipalkkion maksamisesta 
kunnan työntekijälle, jonka vinkkaus johtaisi uuden työntekijän vähin-
tään kuusi kuukautta kestävään työsuhteeseen. Päätöksellä haluttiin 
mahdollistaa onnistuneen rekrytoinnin tuloksena palkkion saaminen 
myös kunnan palveluksessa olevalle, nykyiselle työntekijälle. Sosiaali-
lautakunnan (20.1.2022 § 3) päätöksellä toivottiin saatavan positiivista 
vaikutusta uusien työntekijöiden rekrytointiin, eikä päätöksen tarkoitettu 
olevan nykyisiä työntekijöitä väheksyvää.   
 
Hoitohenkilöstöltä on tullut toive niin sanottuun koronakorvaukseen liit-
tyen, ja asia on viety Kosken Tl kunnan yhteistoimintaryhmälle 
17.6.2021 § 6 tiedoksi sekä edelleen käsiteltäväksi. Lisäksi hoitohenki-
löstön palkankorotukseen on odotettavissa valtakunnallisesti painetta, 
sillä kuntasektorin sopimuskausi päättyi 28.2.2022 eikä neuvotteluissa 
ole toistaiseksi päästy sopimusratkaisuihin.  
 
Valtuustoaloitteessa esitetty 600 euron palkkio vanhuspalveluiden työn-
tekijöille aiheuttaisi yhteensä noin 28 000 euron palkkakustannuksen. 
Sosiaalilautakunnan talousarviossa ei ole varauduttu tällaiseen kustan-
nukseen. On huomioitava, että sosiaalilautakunnan alaisuudessa työn-
telee vanhuspalveluiden työntekijöiden lisäksi myös muita työntekijöitä, 
muun muassa lapsiperheiden palveluissa ja vammaispalveluissa. Palk-
kion maksaminen vain tietylle kunnan ammattiryhmälle ei tue sosiaali-
lautakunnan alaisuudessa työskentelevien työntekijöiden tasavertaista 
kohtelua. 
 

Päätösehdotus:                  Sosiaalilautakunta 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

1. toteaa, ettei vanhuspalveluiden työntekijöille maksettava erillispalkkio 
edistä sosiaalilautakunnan alaisuudessa työskentelevien työntekijöiden 
tasavertaista kohtelua, sekä 

 
2. ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se katsoo 
aloitteen loppuun käsitellyksi.  

 
Asian käsittely:                   Sosiaalilautakunnan keskusteltua asiasta, Tapani Rantanen esitti asian 

pöydälle jättämistä. Veera Lindholm kannatti Rantasen esitystä.  
 
Puheenjohtaja tiedusteli sosiaalilautakunnan yksimielisyyttä asian jät-
tämisestä pöydälle. Todettiin sosiaalilautakunnan olevan yksimielinen 
asiassa.  
 

Päätös:                               Sosiaalilautakunta päätti jättää asian pöydälle. 
 
 
Sosltk 20.4.2022 § 36        Asia jätettiin pöydälle Sosltk 31.3.2022 § 27.  
 
Päätösehdotus:                  Sosiaalilautakunta 
 

1. toteaa, ettei vanhuspalveluiden työntekijöille maksettava erillispalkkio 
edistä sosiaalilautakunnan alaisuudessa työskentelevien työntekijöiden 
tasavertaista kohtelua, sekä 

 
2. ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se katsoo 
aloitteen loppuun käsitellyksi.  
 

Käsittely:                             Puheenjohtaja Veera Lindholm teki vastaehdotuksen: ”Palkkio tulee 
maksaa sosiaalilautakunnan alaisuudessa oleville työntekijöille, jotka 
olivat 31.12.2021 vakituisessa työ- tai virkasuhteessa tai olivat olleet 
vähintään kuuden kuukauden pituisessa sijaisuudessa, joka on rinnas-
tettavissa työsuhteisiin, ja joiden työ-, virkasuhde tai sijaisuus jatkuu 
edelleen palkkion maksamisen jälkeen.”   

 
                                           Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola ilmoitti olevansa esteellinen asias-

sa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 
17:25-17:44. Puheenjohtaja toimii pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä § 36 
käsittelyn ja päätöksenteon ajan. 

                                            
                                           Sosiaalilautakunta hyväksyi Veera Lindholmin vastaehdotuksen yksi-

mielisesti.  
 
Päätös:                              Sosiaalilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 

että 600 euron palkkio maksetaan kaikille sosiaalilautakunnan alaisuu-
dessa oleville työntekijöille, jotka olivat 31.12.2021 vakituisessa työ- tai 
virkasuhteessa tai olivat olleet kyseisenä ajankohtana vähintään kuuden 
kuukauden pituisessa sijaisuudessa, joka on rinnastettavissa työsuhtei-
siin. Edellytys palkkion maksamiselle on, että työ-, virkasuhde tai sijai-
suus jatkuu edelleen palkkion maksamisen jälkeen.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Pöytäkirjamerkintä:            Leena Puumalainen saapui kokoukseen asian käsittelyn alussa klo 
17:23.  

 
Kh 6.6.2022 § 128 Muillakin Kosken Tl kunnan toimialoilla on myös keskusteltu työntekijöil-

le maksettavasta kertakorvauksesta, ns. koronakorvauksesta. Tämä oli-
si tasapuolinen tapa huomioida koko henkilöstöä koronapandemian ai-
heuttamista erinäisistä ongelmista, jotka ovat hoidettu henkilöstön ve-
nymisen avulla. 

  
 palkkio tulisi maksaa kaikille kunnan työntekijöille, jotka olivat 

31.12.2021 vakituisessa työ- tai virkasuhteessa tai olivat olleet kyseise-
nä ajankohtana vähintään kuuden kuukauden pituisessa sijaisuudessa, 
joka on rinnastettavissa työsuhteisiin. Edellytys palkkion maksamiselle 
on, että työ-, virkasuhde tai sijaisuus jatkuu edelleen palkkion maksami-
sen jälkeen. 

 
 Koronakorvaus koko henkilökunnalle em. ehdoin aiheuttaa n. 45 000 

euron kustannuksen henkilöstömenoihin. 
  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää;  

1. maksaa koko henkilöstölle koronapalkkion 300 euroa per työntekijä 
edellä mainituin ehdoin. 

2. esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitel-
lyksi. 

  
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

129 §  TEOLLISUUSTONTIN LUOVUTTAMISEHDOISTA POIKKEAMINEN 
 
Kh 6.6.2022 § 129 Petteri Lehtovaara/ Marttilan Maanrakennus Oy pyytää poikkeamista 

kauppakirjassa olevasta tontin luovuttamisen ehdoista. 
 

Yritys on ostanut Kosken kunnalta teollisuustontit RNo:t 284-407-5-77 ja 
284-407-5-78. Kiinteistöjen kauppakirjat on allekirjoitettu 27.08.2019. 

 
 Kauppakirjan ehdoissa on maininta kiinteistön jälleen luovuttamisesta 

kolmannelle osapuolelle. Tontin ostaja ei voi jälleen luovuttaa kiinteistöä 
kolmannelle osapuolelle, jos tonttia ei ole rakennettu. Vallinnan rajoituk-
sesta voidaan poiketa kunnan kirjallisella suostumuksella 

 
Petteri Lehtovaara/ Marttilan Maanrakennus Oy on sopinut luovuttavan-
sa tontin RNo:t 284-407-5-77 Juha Holmille ja tontin 284-407-5-78 Puu-
hauhat Oy:lle. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa suostumuksen Petteri Lehtovaaralle/ 

Marttilan Maanrakennukselle teollisuusalueella sijaitsevien tonttien 
RNo:t 284-407-5-77 (luovutetaan Juha Holmille) ja 284-407-5-78 (luovu-
tetaan Puuhaukat Oy:lle) luovuttamiseksi kolmannelle osapuolelle. Li-
säksi kunnanhallitus toteaa, että muutoin kauppakirjassa olevat ehdot 
sitovat tonttien ostajia. 

 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

130 §  ILMOITUSASIAT 
 
Kh 6.6.2022 § 130  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

131 §  MUUT ASIAT 
 
Kh 6.6.2022 § 13   

1. Jallin mökin myynti 
2. Mahdolliset palkanmaksun ongelmat 
3. Hevonlinnan maanvaihto 
4. Kunnan puistoalueiden kartoitus ja siistiminen 
5. Ukrainalaisten kieltenopetus 
6. Valtuutettujen mahdollinen brändi-kysely kohauksen aikana 

 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. asiat tiedokseen. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  



184 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  6.6.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
 
 

  

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  6.6.2022     

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: 
111,114,116-
121,123,126 128,130,131    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 122,124,125,127,129,     

       

         

                

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

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 115      
         

                

        

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 jäsen.   

vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite   

viranomainen        

ja -aika KOSKEN TL KUNNANHALLITUS    

  Härkätie 5      

  

31500 Koski Tl 
kirjaamo@koski.fi 
      

         

         

   Pykälät: 122,124,125,127,129    

         

         

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kosken Tl kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.    
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
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 pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Kirjaamon aukioloaika on ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14. 

Oikaisu- 
vaatimuksen 
sisältö 

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 13.6.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


