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______________________________________________________________________________ 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

187 

Kokousaika  Maanantai 4.7.2022, klo 18:00-19.40 

 
Kokouspaikka Teams / hybridikokous, Koski Tl, Liipolan järven saunamökki 
     (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   
  Relander Lassi  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  § 132 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 132-148 
 
Pöytäkirjan  § 133 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 7.7.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Lassi Relander   Taisto Lehti  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 11.7.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  4.7.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 132 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 4.7.2022 § 132 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 1.7.2022. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 4.7.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

133 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 4.7.2022 § 133 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 Lassi Relander ja Taisto Lehti. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  4.7.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

134 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 4.7.2022 § 134  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

Rakennuslautakunta 14.6.2022 
Sosiaalilautakunta 16.6.2022 
Hyvinvointilautakunta 28.6.2022 
Tekninen lautakunta 30.6.2022 
Sivistyslautakunta 30.6.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
 
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  71-97 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 4.7.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

135 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 30.6.2022  
 

Kh 4.7.2022 § 135 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Kos-
ken Tl kunnalle kesäkuun loppuun 2022. Selvitys perustuu verohallin-
non antamaan verotilitysyhteenvetoon.  

 
Tarkasteluvälillä 1.1. – 30.6.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa en-
nen vähennyksiä 3.694.530 euroa, joka on 179.608 euroa (5,1 %) 
enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 503.512 euroa, joka on 
70.612 euroa (-12,3 %) vähemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan ai-
kaan.  

 
Kiinteistöveron kertymää ei ole ajanjaksolla tilitetty merkittävästi. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
4.256.104 euroa, joka on 101.222 euroa (2,4 %) 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  4.7.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

136 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.5.2022 (41,5%)  
 
Kh 4.7.2022 § 136 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimin-

tatuotot ovat toteutuneet 21,9 % ja toimintakulut 36,5 %. Toimintakate 
on toteutunut 42,7 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 
1.062.665 euroa, joka on 326.624 euroa enemmän kuin vastaavaan ai-
kaan vuonna 2021. Verotuloja on kertynyt 49,0 % ja valtionosuuksia 
46,1 % suhteessa talousarvioon.  
 
Tuloslaskelma 1.1. – 31.5.2022 on esityslistan liitteenä.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. – 31.5.2022 

tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 4.7.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

137 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 4.7.2022 § 137 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Parmaniitty RN:o 7:37 kiinteistöstä määräosa 
31150 m2, luovuttaja Lehtonen Raimo 

- Kosken Tl kunnan Venheketo RN:o 1:14 kiinteistöstä määräosa 
2700 m2, luovuttaja Kotkavirta Anne-Mari 

- Kosken Tl kunnan Väliurmas RN:o 7:72 tila yhteensä 23895 m2,  
luovuttaja Hörkkö Olli-Matti 

- Kosken Tl kunnan Hannula RN:o 2:151 tila yhteensä 2155 m2,  
luovuttajat Ojalan kuolinpesä 

- Kosken Tl kunnan Takala RN:o 4:59 tila yhteensä 25000 m2,  
luovuttaja Ahola Veijo 

- Kosken Tl kunnan Huttula RN:o 7:7, Kantola RN:o 7:51, Saarela 
RN:o 5:46, Rajamaa RN:o 6:5, Markula RN:o 3:89 tilat yhteensä 
956350 m2, luovuttajat Nummela Arto ja Pirkko  

- Kosken Tl kunnan Biometsä RN:o 3:102 tila yhteensä 33030 m2,  
luovuttaja Farmi Nummela Oy:n konkurssipesä 

- Kosken Tl kunnan Lavansuo1 RN:o 7:82, Peuraniitty 7:86, tilat 
yhteensä 225843 m2, luovuttaja Farmi Nummela Oy:n konkurs-
sipesä 
 

    
  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  4.7.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

  
138 § HAKEMUS YLEISAVUSTUKSESTA 
 
Kh 4.7.2022 § 138 Kosken Tl yrittäjät hakevat Kosken Tl kunnalta 3000 euron yleisavustus-

ta yhdistyksen toimintaan (mm. Kosken Kohaus -tapahtuman järjestä-
misen kustannuksiin.) 

 
  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää 3000 euron yleisavustuksen Kosken Tl 

Yrittäjille Kohaus -tapahtuman järjestämiseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 4.7.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

139 § HAKEMUS MATKA-AVUSTUKSESTA/ KOSKEN TL NUORISOSEURA 
 
Kh 4.7.2022 § 139 Kosken Tl Nuorisoseura hakee Kosken Tl kunnalta 500 euron matka-

avustusta yhdistyksen toimintaan. 
 
 Yhdistys hakee matka-avustusta lasten tanhuryhmän Pirpanat esiinty-

mismatkalle, joka suuntautui Pispalan Sottiisin Tampereelle (16.–
19.6.2022). Matkan tarkoituksena on osallistua kansainvälisille festareil-
le kotimaassa ja oppia olemaan leiriolosuhteissa ryhmän kanssa. Tans-
sijoiden lisäksi matkalle lähtee mukaan myös huoltajia. Yhteensä mat-
kaan lähtee 12 henkilöä, joista tanssijoita on kahdeksan 

 
  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää 500 euron matka-avustuksen Kosken 

Tl Nuorisoseuralle. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 

Ragni Reichardt poistui esteellisenä kokoushuoneesta käsittelyn ajaksi 
klo 18.18-18.19.  



196 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  4.7.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

140 § KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUODEN 2022 KUTSUNTAAN  
 
Kh 4.7.2022 § 140 Varsinais-Suomen aluetoimiston henkilöosasto pyytää kuntia valitse-

maan edustajansa ja hänelle varaedustajan kutsuntalautakuntaan kulu-
van vuoden asevelvollisten kutsuntoihin ja ilmoittamaan heidän henkilö-
tietonsa Aluetoimistolle 13.8.2022 mennessä. 

 
Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisis-
ta olosuhteistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvollisille itsel-
leen että heidän asioitaan käsitteleville kutsuntaviranomaisille. 
  
Vuoden 2021 kutsuntoihin kutsuntalautakuntaan valittiin jäseneksi Anne 
Niemelä-Laaksonen ja varajäseneksi Jyrki Anttila.  
 

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus valitsee jäsenen ja hänen henkilökohtaisen vara-
jäsenensä kutsuntalautakuntaan vuoden 2022 asevelvollisten kutsuntaa 
varten.  

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti valita kutsuntalautakuntaan vuoden 2022 asevel-

vollisten kutsuntaa varten jäseneksi Anne Niemelä-Laaksosen ja vara-
jäseneksi Jyrki Anttilan. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

141 §  TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2021 TARKASTUKSESTA 
 
Kh 4.7.2022 § 141 Tilintarkastaja on laatinut kunnanjohtajalle osoitetun tilintarkastusmuisti-

on vuoden 2021 tarkastuksesta. 
 
  Tilintarkastusmuistio on esityslistan liitteenä. 

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tilintarkastusmuistion 

vuoden 2021 tarkastuksesta. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

142 §  TILINPÄÄTÖS 2021  
 
Kh 4.7.2022 § 142  Kunnanhallitus oli käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan 6.6.2022 § 

118 ja tämän jälkeen kunnanjohtaja on tehnyt ko. hallituksen päätöksen 
mukaisesti teknisluontoisia korjauksia tilinpäätösasiakirjaan tilintarkas-
tuksen yhteydessä. Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2021 tilinpäätök-
sen kokouksessaan 29.6.2022 § 29. Tilintarkastuksen yhteydessä teh-
dyt korjaukset ovat syytä tuoda kunnanhallituksen tiedoksi valtuuston 
käsittelyn jälkeen. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanvaltuuston 29.6.2022 § 29 päät-

tämän vuoden 2021 tilinpäätöksen tiedokseen. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

  

 

143 § TALOUSARVION 2023 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2024-2025 LAADINTA 
 

Kh 4.7.2022 § 143 Talousarvioasetelman mukaisesti valtuustotason tavoitteet ja päämää-
rät tulee asettaa laajempina kokonaisuuksina ja toiminnallisten tavoittei-
den määrä ei saa kasvaa liikaa.  

 
Vuonna 2023 alussa kunnasta siirtyy koko sosiaali- ja terveystoimi alu-
eelle ja tästä johtuen talousarvion rakenteelliset muutokset ovat isoja ti-
likarttamuutosten vuoksi.  

 
Toinen haastava ongelma talousarvion osalta on Suomen talouden ke-
hitys. Ukrainassa käytävä sota on heijastunut inflaation kehittymiseen 
siten, että on vaikea arvioida tulevaa taloudellista tilannetta. 

 
Valtakunnallisen rakennemuutoksen myötä tulevat asiat otetaan huomi-
oon talousarviovalmistelussa. Lisäksi talousarviovalmistelussa koroste-
taan kuntastrategian huomioimista lautakuntien tavoitteenasettelussa. 

 
Hallinto- ja taloustoimistossa on valmisteltu talousarvion 2023 ja talous-
suunnitelman 2024 – 2025 laadintaohjeita. Ohjeet tarkentuvat poik-
keuksellisen tilanteen vuoksi elokuussa. 

 
Ohjeet perustuvat valtiovarainministeriön, Kunnallistalouden neuvottelu-
kunnan ja Suomen Kuntaliiton maan ja kuntien taloustilannetta koske-
viin ennusteisiin.  

 
Ohjeet ovat esityslistan liitteenä. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 

– 2025 laadintaohjeet esityslistan liitteen mukaisina. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
144 §               MÄÄRÄAIKAISUUDEN PERUSTE / TOIMEN VAKINAISTAMINEN VARHAIS 

   KASVATUKSESSA 
 
Sltk 30.6.2022 § 57            Sari Frimanilla on kunnassa vakinainen perhepäivähoitajan paikka. 

Työn ohessa Sari Friman on kouluttautunut lähihoitajaksi ja valmistunut 
syksyllä 2016.Vuodesta 2017 hän on tehnyt töitä määräaikaisena var-
haiskasvatuksen lastenhoitajana..  

 
Varhaiskasvatuksesta on irtisanoutunut lastenhoitaja helmikuussa 2022. 
Kevät 2022 on menty sijaisjärjestelyin ja paikkaa ei olla täytetty vakinai-
sesti.  
 
Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksella on yleistoimivalta henkilös-
töasioissa, mikäli asiassa ei ole säädetty laissa tai määrätty hallinto-
säännössä. Määräaikaisten sopimusten käyttöä ei voida pitää sallittuna, 
jos työnantajalla on siinä työssä pysyvä työvoiman tarve. 
 

Päätösehdotus:                  Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vakinaiseen varhais-
kasvatuksen lastenhoitajan toimeen valitaan Sari Friman 1.8.2022 alka-
en. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Khall 4.7.2022 § 144 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vakinaiseen varhaiskasvatuksen lasten-

hoitajan toimeen Sari Frimanin 1.8.2022 alkaen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

145 § VARHAISKASVATUKSEN PALKKOJEN TARKASTAMINEN 
 
Kh 4.7.2022 § 145 Varhaiskasvatuksen henkilökunta on pyytänyt 5 %:n palkkojen tarkas-

tusta 8.11.2021 saapuneella kirjeellä kunnanhallitukselta.  
 

Kosken Tl kunnan saaman palkkavertailun mukaan varhaiskasvatuksen 
palkat ovat pääosin saman suuruisia kuin mitä Auranmaan kuntien var-
haiskasvatuksen palkkataso on tällä hetkelle.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää korottaa varhaiskasvatuksen peruspalkkoja 1 

%:lla 1.8.2022 alkaen. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
146 §          KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNTI, JALLIN MÖKKI 
 
Kh 4.4.2022 § 80 Kosken Tl kunta omistaa Jokimetsän asuntoalueella sekä Paimionjoen 

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

 
 Jallin mökki on varustelultaan heikkotasoinen rantamökki, joka sijaitsee 

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

 
 Myyntiperiaatteet: 

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

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

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

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

- Kunnanhallitus pidättää itsellään oikeuden hylätä korkein annettu 
tarjous. 

  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa Jallin mökin myynnin esittelytekstin mu-

kaisin periaattein. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kh 4.7.2022 § 146 Määräala oli myynnissä ajalla 1.6.-17.6.2022 ja tarjouksia tehtiin 285 

kappaletta. Korkeimman tarjouksen teki Akseli Kanerva 17 500 euroa. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä kiinteistöllä 284-416-25-0 sijaitsevan 

karttaliitteen mukaisen määräalan n. 1270 m2 17500 euron kauppahin-
taan Akseli Kanervalle. 

 
Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Lisäksi kunnanhallitus 

valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan ostajan kanssa kaupan eh-
doista.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

147 §  ILMOITUSASIAT 
 
Kh 4.7.2022 § 147  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

148 §  MUUT ASIAT 
 
Kh 4.7.2022 § 148 

1. Varhaiskasvatuksen toimien haettavaksi julistaminen. 
2. Kosken Kohaus 30.7.2022 tilannekatsaus. 
3. Hyvinvointialueelle annetun tietopyynnön täydennys. 
4. Migrin kanssa solmittu kuntasopimus 29.6.2022. 
5. Kuntalaisaloite, tuulivoimaloiden minimietäisyys asuin- ja loma-

asuntoihin. 
6. Kunnanhallituksen seuraava kokous 15.8.2022. 
7. Kunnan alueella kasvavia lupiineja tullaan niittämään.  
8. Kunnanjohtaja osallistuu kuntajohtajapäiville. 
9. Hevonlinnan maanvaihdon tilannekatsaus. 

 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
 

1. käynnistää haun varhaiskasvatuksen lastenhoitajien toimiin 
2. merkitä asian tiedokseen 
3. merkitä asian tiedokseen 
4. merkitä asian tiedokseen 
5. merkitä aloitteen tiedokseen 
6. merkitä asian tiedokseen 
7. merkitä asian tiedokseen 
8. merkitä asian tiedokseen 
9. merkitä asian tiedokseen 

 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  4.7.2022     

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:  
132,133,134,135,136,141,142,143,144,14
5,146    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  138,139,140, 147,148     

       

         

                

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

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 137      
         

                

        

OIKAISUVAATIMUSOHJEET           

Oikaisu- 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.   

vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite   
viranomai-
nen        

ja -aika KOSKEN TL KUNNANHALLITUS    

  Härkätie 5      

  

31500 Koski Tl 
kirjaamo@koski.fi 
      

         

         

   Pykälät: 138,139,140, 147,148    

         

         

  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kosken Tl kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon   
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aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet-
tämisestä. 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 nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-
näisyyspäivä, 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- 
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 11.7.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


