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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 4/2022 

Kunnanvaltuusto 29.6.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Kokousaika  Keskiviikko 29.6.2022 kello 19.00-20.31 
 
Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, valtuustosali 
 
Saapuvilla  Liite nro 1    
olleet jäsenet  
 
Muut saapuvilla Kunnanjohtaja Henri Partanen 
olleet   
 
Saapuvilla yleisölehtereillä 
     
 
Laillisuus ja  § 25 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 25-36 
 
Pöytäkirjan  § 26 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset  
 
  Marja Jalli                       Henri Partanen 
  Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan    
tarkastus  Maanantaina 4.7.2022 
 
Tarkastusaika  
 
 
Allekirjoitukset Heikki Pietilä   Leena Puumalainen 
       
 
Pöytäkirjan  6.7.2022 Kosken Tl kunnantalo kello 9.00-15.00 
nähtävänäolo 
 
 
Todistaa 
  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Kunnanvaltuusto 29.6.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

25 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   

 
Kv 29.6.2022 § 25 Kosken Tl kunnan hallintosäännön luvun 15 § 3:n mukaan kokouskutsun 

antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka 
sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on 
sähköinen kokous. 

 
  Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin 

valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 

 
  Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 

kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 
 
  Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuute-

tuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunkin valtuus-
toryhmän kolmelle ensimmäiselle varavaltuutetulle 22.6.2022 ja kuulutus 
kokouksesta on samana päivänä asetettu kunnan ilmoitustaululle.  

 
Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen mahdollisesti ilmoit-

tamat esteet sekä varavaltuutettujen osanotto kokoukseen. 
 
Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
    



   51 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

Kunnanvaltuusto 29.6.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

26 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 
Kv 29.6.2022 § 26 Kosken Tl hallinnonsäännön luvun 15 § 25:n mukaan valtuuston pöytä-

kirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutet-
tua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. 

 
  Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 
  Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ilmoitettu yleisesti nähtävillä 

olevaksi keskiviikkona 6.7.2022 klo 9.00 – 15.00 
 
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
  Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Heikki Pietilä ja Leena 

Puumalainen. 
   
  Tarkastus esitetään suoritettavaksi kunnanvirastossa maanantaina  

4. päivänä heinäkuuta 2022. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanvaltuusto 29.6.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

27 § 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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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

Kunnanvaltuusto 29.6.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

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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Kunnanvaltuusto 29.6.2022  
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______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

- 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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Pöytäkirjantarkastajat: 

Kv 29.6.2022 § 27 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

28 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
 
Tarkla 20.6.2022 § 26 Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko 

valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 
 

Lautakunta on edellisessä kokouksessaan 13.6.2022 valmistellut arvi-
ointikertomusta. 

 
 
Päätös: Tarkastuslautakunta antoi liitteen 2 mukaisen arviointikertomuksen vuo-

delta 2021 kunnanvaltuustolle. 
 

 
Kv 29.6.2022 § 28 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

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

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraa-
van vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkasta-
jien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös touko-
kuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös ti-
lintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsitel-
tävä 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, ta-

loudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tar-
peelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 
 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjoh-

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

tävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-
teutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on 
myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liit-
tyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonser-
nin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita 
ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johto-
päätöksistä. 

 
 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa 

on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikau-
della sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden 
tasapainottamiseksi. 

 
 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden 

tuloksen käsittelystä. Ylijäämä vuodelle 2021 muodostui Koskella Tl käy-
tännössä samanlaisella palvelurakenteella kuin aikaisempien vuosien ra-
hoituksesta (verotulot ja valtionosuudet) vaihtelevat tulokset. Rahoitus-
puolella korona-avustuksia vuoden 2021 aikana saatiin kuntaa kaikki-
neen n. 118 000 euroa.  
 
Alla on talousarvion toteutumisvertailutaulukko. Erotus sarake kertoo 
muutoksen talousarvioon.   
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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, rahoi-
tuslaskelma, tase-erittely ja talousarvion toteutuma tehtäväaluetasolla). 
 
Kirjanpitolain ja hyvän kirjanpitotavan mukaan ylijäämäisestä tuloksesta 
voidaan tehdä mm. vapaaehtoisia varauksia, joilla varaudutaan merkittä-
viin 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 valmis-
tuttua 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 kirjataan 
edellisten tilikausien ylijäämän tilille. 
 

3) allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen ti-
lintarkastajien tarkastettavaksi. 

 
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen 

edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 
 

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

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Kv 29.6.2022 § 29 
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

30 §  VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN 
MYÖNTÄMINEN 

 
Tarkla 20.6.2022 § 27 Kunnan johtoryhmä on esitellyt tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle 

edellisessä kokouksessa 13.6.2022 ja lautakunnan jäsenille on jaettu 
tasekirja 2021 kokousmateriaalin mukana. 

 
Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on 
saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesä-
kuun loppuun mennessä. 
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä 
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.   

 
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kul-
takin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.  Ker-
tomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko 
toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johta-
valle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 

 
Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tili-
velvollisille. 

 
Tarkastuslautakunta 

 
1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2021 valtuustolle tie-

doksi ja 
 

2) esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja 
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtä-
väalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tili-
kaudelta 1.1. – 31.12.2021 

 
3) merkitsee saaneensa tiedoksi kunnanhallituksen vahvistusilmoitus-

kirjeen tilintarkastajalle 
 

4) esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto pyytää kunnanhalli-
tukselta vastineen arviointikertomukseen 15.10.2022 mennessä. 

  
Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Kv 29.6.2022 § 30 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

31 § 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 tapahtu-
milla.  

 
Raportti on annettu myös investointien toteutumisesta.  
 
Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-31.3.2022 toimieli-
mittäin 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. 
 
 
Kv 29.6.2022 § 31 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  



   63 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

Kunnanvaltuusto 29.6.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

32 §  JÄSENEN VALINTA VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTY-
MÄN YHTYMÄVALTUUSTOON 

 

Kh 6.6.2022 § 120 Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 18.8.2021 § 38 Anne Niemelä-
Laaksosen Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhty-
mävaltuuston jäseneksi nykyiselle toimikaudelle. 

 

Hallintolain 28 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaan kuntayhtymän yhtymäval-
tuuston ei ole vaalikelpoinen jäsen, jonka työnantaja on kyseinen kun-
tayhtymä. 

 

Anne Niemelä-Laaksonen on kuntayhtymän työntekijä ja hän ei ole 
vaalikelpoinen Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yh-
tymävaltuustoon. 

 

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 yhtymäval-

tuustoon Anne Niemelä-Laaksosen tilalle. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Anne Niemelä-Laaksonen poistui kokoushuoneesta esteellisenä asian 
käsittelyn ajaksi klo 19.21-19.23. 

 
 
Kv 29.6.2022 § 32 
 
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti myöntää eron Anne Niemelä-Laaksolle Varsi-

nais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustosta. Li-
säksi kunnanvaltuusto valitsi Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän jäseneksi Veera Lindholmin ja hänen henkilökohtaiseksi va-
rajäseneksi Riina Vaparannan. 

 
Anne Niemelä-Laaksonen poistui paikalta esteellisenä asian käsittelyn 
ajaksi klo 19.56-19.58. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
33 §  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 Nuvalai-
silla olisi puheoikeus lautakuntien kokouksissa  

 
PÄÄTÖS:  Sääntöjä täytyy päivittää. Sääntömuunnokset:  
 

1. Puheoikeus lautakuntien kokouksiin nuorisvaltuustolaisille.  
2. Lisäksi ehdotetaan, että kummankin kunnan valtuustoon yksi nuoriso-
valtuuston 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 säädetään nuorisovaltuuston jäsenten valinnasta lautakuntiin, il-
man puheoikeutta. 
 
Nuorisovaltuuston edustajan valinta kunnanvaltuustoon ei välttämättä 
edistä edellä mainittua osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, 
koska valtuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia ja nuorisoval-
tuuston jäsenet voivat vaikuttaa asioihin ennen valtuuston päätöksente-
koa. 
 
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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Pöytäkirjantarkastajat: 

Kv 29.6.2022 § 33 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

34 §               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 tarkoittamassa 
asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja niiden 
johdosta suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäl-
jempänä 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 maksaa 
kaikille vanhuspalveluissa työskenteleville työntekijöille tasapuolisesti. 
 
Sosiaalilautakunnan kokouksessa 20.1.2022 § 3 päätettiin 600 euron 
rekrytointilisän lisäksi myös 600 euron vinkkipalkkion maksamisesta kun-
nan työntekijälle, jonka vinkkaus johtaisi uuden työntekijän vähintään 
kuusi kuukautta kestävään työsuhteeseen. Päätöksellä haluttiin mahdol-
listaa onnistuneen rekrytoinnin tuloksena palkkion saaminen myös kun-
nan palveluksessa olevalle, nykyiselle työntekijälle. Sosiaalilautakunnan 
(20.1.2022 § 3) päätöksellä toivottiin saatavan positiivista vaikutusta uu-
sien työntekijöiden rekrytointiin, eikä päätöksen tarkoitettu olevan nykyi-
siä 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 hoitohenkilöstön palkan-
korotukseen on odotettavissa valtakunnallisesti painetta, sillä kuntasek-
torin 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 työnte-
lee vanhuspalveluiden työntekijöiden lisäksi myös muita työntekijöitä, 
muun muassa lapsiperheiden palveluissa ja vammaispalveluissa. Palk-
kion maksaminen vain tietylle kunnan ammattiryhmälle ei tue sosiaalilau-
takunnan alaisuudessa työskentelevien työntekijöiden tasavertaista koh-
telua. 
 

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 jättä-
misestä pöydälle. Todettiin sosiaalilautakunnan olevan yksimielinen asi-
assa.  
 

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 vä-
hintään kuuden kuukauden pituisessa sijaisuudessa, joka on rinnastet-
tavissa työsuhteisiin, ja joiden työ-, virkasuhde tai sijaisuus jatkuu edel-
leen palkkion maksamisen jälkeen.”   

 
                                           Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola ilmoitti olevansa esteellinen asi-

assa 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 työnteki-

jöille maksettavasta kertakorvauksesta, ns. koronakorvauksesta. Tämä 
olisi tasapuolinen tapa huomioida koko henkilöstöä koronapandemian 
aiheuttamista 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 kysei-
senä ajankohtana vähintään kuuden kuukauden pituisessa sijaisuu-
dessa, joka on rinnastettavissa työsuhteisiin. Edellytys palkkion maksa-
miselle on, että työ-, virkasuhde tai sijaisuus jatkuu edelleen palkkion 
maksamisen 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. 
 
 
Kv 29.6.2022 § 34 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

35 § ILMOITUSASIAT 

 
Kv 29.6.2022 § 35  

Valtuutettujen sauna 4.7.2022 Liipolanjärvellä klo 19.00. 
 

 
Päätösehdotus: Kunnanvaltuusto päättää merkitä asian tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

36 § MUUT ASIAT 
 
 
Kv 29.6.2022 § 36  

1. Perussuomalaisten aloite koulukeskuksen parkkipaikan rauhoit-
tamiseksi. 

 
2. Jyrkin Anttilan evästys koirien uittopaikaksi. 

 
3. Lautakuntien puheenjohtajat kertoivat lautakuntien ajankohtaiset 

asiat. 
 

4. Kunnanjohtaja jakoi valtuutetuille Koski Tl. aurinkolasit. 
 

Päätösehdotus: Kunnanvaltuusto päättää merkitä asian tiedokseen. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

KUNNANVALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO     Liite 1 

      

Kosken Tl kunnanvaltuuston kokous  29.6.2022     

      

25 §     Kokouksen laillisuus      

 Läsnä Poissa Jaa Ei  Tyhjä 

Anttila Jyrki x     

Hahko Virpi x     

Jalli Marja x     

Ketola Janne x     

Kujala Pertti x     

Laakso Tero  x    

Lehti Taisto x     

Lindholm Veera x     

Mattila Marja x     

Mikkola Jaakko x     

Mikkola Laura x     

Mäkitalo Martti x     

Niemelä-Laaksonen Anne x     

Pietilä Heikki x     

Puumalainen Leena x     

Reichardt Ragni  x    

Relander Lassi x     

Reunanen Teijo x     

Ruohonen Jarmo x     

Toivonen Timo  x    

Vaparanta Riina x     

VARAVALTUUTETUT      

SUOMEN KESKUSTA R.P.      

1. Hämäläinen Risto       

2. Palomäki Marja x     

3. Kulmanen Frans      

KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.      

1. Leino Toni      

2. Luhtala Tapio      

3. Kulo Eemeli      

SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATT PUOLUE R.P.      

1. Jansson Mika                                                              

VIHREÄT           

1. Rantanen Tapani                                                     x     

2. Hondelmann Jannik      

PERUSSUOMALAISET      

1.Haavisto Markus      

2.Satto Tapio      

3.Vaara Harri      

Yhteensä ____20____
__ 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

      

Puheenjohtaja ___________________________ Pöytäkirjanpitäjä_______________________  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

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

perusteet  kunnanvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 
  tai täytäntöönpanoa. 
    26,35,36 
   
 

 
  HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin 

ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
  Pykälät ja valituskiellon perusteet 
   
 
 

 
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
omainen ja -aika 
  Turun hallinto-oikeus 

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 7. krs, Turku 

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku 

  

  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet   

 
  Kunnallisvalitus, pykälät   valitusaika 30 pv 
  25,27,28,29,30,31,32,33,34 
   

 
  Hallintovalitus, pykälät  valitusaika 
   
 
 

 
  Muu valitusviranomainen, pykälät valitusaika 
  osoite ja postiosoite 
 

 
 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä.  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


74 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

Kunnanvaltuusto 29.6.2022  

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 

 

 

Valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

• päätös on muuten lainvastainen. 
 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen 
valitusajan päättymistä. 

 

 
 
Valituksen muoto ja  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää  

sisältö  vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Valituksessa on ilmoitettava 

▪ valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
▪ päätös, johon haetaan muutosta 
▪ miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
▪ muutosvaatimuksen perusteet 

    
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava puhelinnumero ja muut tarvittavat 
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös säh-
köpostiosoite. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta  

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 
 

Valitusasiakirjojen Valitus on valittajan tai valituksen muun laatijan  

toimittaminen omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja pos-
tiosoite. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk-
sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe-
rille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty-
mistä. 
  
 

   Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; 
nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: 
nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 

Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 

 
Pöytäkirja  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kosken Tl 

kunnan kirjaamosta.  
 

Postiosoite: Härkätie 5, 31500, Koski Tl   
Sähköpostiosoite: kirjaamo@koski.fi   
Puhelinnumero: 044 744 1111  
 
Kirjaamon aukioloaika on ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14. 

 
 

Pöytäkirja on 6.7.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 

 

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettä-
mispäivä: 

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lä-

hetetty 

 
Lisätietoja   Kunnanjohtaja Henri Partanen puh. 044 744 1112 

 


