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Kokousaika  Maanantai 5.9.2022, klo 18:00-19.55 
 
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 (T) 
  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 (T) 
  Partanen Henri kj /esittelijä/ x 

  pöytäkirja  
       
Laillisuus ja  § 161 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 161-179 
 
Pöytäkirjan  § 162 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 8.9.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Anne Niemelä-Laaksonen  Martti Mäkitalo  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 12.9.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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 161 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 5.9.2022 § 161 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 2.9.2022. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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162 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 5.9.2022 § 162 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 Anne Niemelä-Laaksonen ja Martti Mäki-

talo. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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163 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 5.9.2022 § 163  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

 
Tekninen lautakunta 25.8.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
 
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  117-131 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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164 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 31.8.2022  
 
Kh 5.9.2022 § 164 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Kos-

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

 
Tarkasteluvälillä 1.1. – 31.8.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa en-
nen vähennyksiä 4.642.781 euroa, joka on 133.188 euroa (3,0 %) 
enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 591.157 euroa, joka on 
116.610 euroa (-16,5 %) vähemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan ai-
kaan.  

 
Kiinteistöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 263.233 euroa, joka 
on 2.685 euroa (1,0 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan ai-
kaan. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
5.497.171 euroa, joka on 19.263 euroa (0,4 %) enemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tie-

toonsa saatetuksi.  
 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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165 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.7.2022 (58,3%)  
 
Kh 5.9.2022 § 165 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimin-

tatuotot ovat toteutuneet 31,8 % ja toimintakulut 51,9 %. Toimintakate 
on toteutunut 60,5 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 
1.192.043 euroa, joka on 176.184 euroa enemmän kuin vastaavaan ai-
kaan vuonna 2021. Verotuloja on kertynyt 66,1 % ja valtionosuuksia 
64,5 % suhteessa talousarvioon.  
 
Tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2022 on erikseen jaettavana asiakirjana. 

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. – 31.7.2022 

tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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166 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 5.9.2022 § 166 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Rauharanta RN:o 1:34 ,Aavapelto RN:o 1:52, 
Uusi-Kattelus RN:o 1:56 , Nummenpää RN:o 1:60 tilat yhteensä 
631210  m2, luovuttajat Kattelus Pauli ja Hilkka 

- Kosken Tl kunnan Karjanoja I RN:o 2:139 tila, yhteensä 2000 
m2, luovuttaja Arvo Kujalan kuolinpesä 

 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Pertti Kujala poistui kokoushuoneesta esteellisenä kokoushuoneesta 
asian käsittelyn ajaksi klo 18.16 – 18.20. 
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 § 167 JOKIMETSÄN ALUEEN ASEMAKAAVANMUUTOS  
 
Kh 5.9.2022 § 167 Aloite asemakaavan laatimiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 

Alueella on ennestään asemakaava. 
 
 Kaavoituksessa suunnitellaan alueen tontteja uudelleen ja tarkastellaan 

nykyisille viheralueille kulkemista. Samalla tarkastellaan myös lähiym-
päristöä kokonaisuutena. Kaava sijoittuu jokimetsän alueelle.  

 
 Osallisilla on kaavaa valmisteltaessa mahdollisuus esittää mielipiteitään 

kaavaluonnoksesta sen ollessa julkisesti nähtävillä sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta koko kaavatyön ajan. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa selostuksen mukaisen Jokimetsän alu-

een asemakaavoituksen ja kuuluttaa hankkeen vireilletulosta maankäyt-
tö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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168 § POIKKEAMISLUPAHAKEMUS: KOSKENKARTANO AURINKOVOIMALAN RA-
KENTAMINEN 

 
Kh 5.9.2022 168 Koskenkartano Oy/Suomen Niittysiemen Oy hakevat poikkeamislupaa 

aurinkovoimalan rakentamiselle. Suunnitellun aurinkovoimalan alue on 
noin 0,25 ha. Voimala koostuu 126 kpl aurinkopaneeleista. Paneelit 
asennetaan maahan betoniperustusten varaan. 

 
 Yleiskaavan mukaan Kosken kartanon alue on RM/s-aluetta josta johtu-

en ennen toimenpidelupapäätöstä tulee hakea poikkeamislupa. 
 
  Poikkeamislupahakemuksen:  
 
  Rakennuspaikka 
  Kosken Tl kunta:  
  284-408-1-83 kartanon pellot 
   
  Rakennustoimenpide: 
  Aurinkovoimala 
 
  Rakentamisrajoitus 
  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § 
   
  Lähtökohtatiedot 
 Rakennuspaikka on osayleiskaavassa merkitty RM/s-alueeksi, kaava-

määräyksen mukaan kyseessä on ”Matkailupalvelujen alue, jonka kult-
tuurihistoriallisesti arvokas luonne tulee säilyttää. Kartanon alueen kor-
jausten ja mahdollisten uusien rakennelmien tai rakennusten tulee sopia 
sijoituksen, koon, materiaalien ja julkisivuvärien osalta alueen nykyiseen 
rakennuskantaan. Rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa luon-
teva pihapiiri. Alueen rakentamisen ja muiden toimenpiteiden yhteydes-
sä tulee kiinnittää erityistä huomiota maisemakuvaan sekä kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaiden rakennusten, rakenteiden ja näkymien säilymi-
seen.”  
Aurinkopaneeleja sijoitetaan yleensä muille alueille kuin matkailupalve-
lujen alueelle. Alueen käyttötarkoitus aurinkovoimalana ei ole matkailu-
palvelujen alueelle tavanomaista. 
Yleiskaavamääräyksen lähtökohtana on muun muassa maisemakuvan, 
näkymien ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ym. säily-
minen, juurikin alueella sijaitsevan seudullisesti arvokkaaseen Kosken 
kartanoon liittyvän pihapiirin vuoksi. 

 
Voimassa olevassa Varsinais-Suomen maakuntakaavassa kohde kuu-
luu Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään alueeseen. 
Maakuntakaavan kaavamääräyksen mukaan: ”Maisema-arvojen tulee 
olla lähtökohtana alueelle laadittaville suunnitelmille ja toimenpiteille. 
Suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman arvoja 
turvaavia ja edistäviä ja ottaa huomioon maiseman ja kulttuuriympäris-
tön ominaispiirteet. Maisemaan vaikuttavien suunnitelmien ja hankkei-
den (korkeiden rakennelmien) yhteydessä maisemavaikutukset tulee 
erikseen arvioida. Rakentamisen manneralueella tulee kohdistua au-
keamien reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen ja edistää  
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peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. Raken-
tamisen rannikolla ja saaristossa tulee olla alueen kulttuuriperintöön tu-
keutuvaa”.  Kosken kartano on huomioitu maakuntakaavassa lisäksi 
suojelumerkinnällä srr 5204. 
 

 Kosken Tl kunnan rakennusjärjestyksen (voimassa 12.7.2016) mukaan 
-  rakentamisen on sopeuduttava ympäröivän alueen rakennuskan-

taan sijoituksen, koon, muodon, värityksen, materiaalien ja julkisivun 
jäsentelyn osalta.  

- Rakennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröi-
vään maisemaan.  

- Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä raken-
nuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvilli-
suuden reunavyöhykkeitä, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja eri-
koisi luonnonesiintymiä. 

 
  Rakennuspaikka on osin peltoa, joka rajautuu metsään. Kosken kartano 

sijaitsee kumpareella peltojen keskellä Hämeen Härkätieltä 
länteen haarautuvan koivukujan päässä. Se kuuluu maakunnallisesti ar-
vokkaaseen Härkätien kulttuurimaisema-alueeseen. Pohjoispuolella 
olevaan metsään on osayleiskaavan luontoselvityksessä vihreällä ym-
pyröity alue, jossa on tehty havainto luontodirektiivin IV-lajista. Luonto-
selvityksen mukaan vihreällä ympyrällä esitetyssä kohdassa on tehty 
havainto lepakosta. Luontoselvityksen mukaan kohdassa ei ole lepakon 
lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, vaan kyseessä on ollut havainto saalis-
tavasta lepakosta. Kyseinen luontodirektiivin liitteen IV-lajin havainto ei 
siis estä tai vaikuta aurinkopaneelien laittamiseen alueelle. 

 
 Poikkeamislupahakemuksesta on tiedotettu 15.7.-15.8.2022 kunnan 

ilmoitustauluilla. 
 

Hakemuksesta ei ole jätetty huomautuksia.  
 
Lausunnot 
Museokeskus, 2.6.2022 sekä 30.6.2022 
Aluearkkitehti 15.8.2022 
 
Kohdekäynti  
18.8.2022, paikalla aluearkkitehti Pilar Meseguer, Varsinais-Suomen lii-
tosta Virpi Mamia, Saija Kaleva rakennustarkastaja sekä rakennuttajan 
edustaja Carl-Axel Schauman 
 
Perustelut 
Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen lais-
sa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimen-
pidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta 
rajoituksesta. 
 
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle; 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
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3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoittei-
den saavuttamista; tai 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai-
heuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

 MRL 137 § mukaiset ehdot täyttyvät. 
 
  Aurinkokeräimet asennetaan kartanon pihapiirin eteläpuolella sijaitse-

valle peltoalueelle pihapiirin länsipuolella olevan metsikön reunaan lou-
nais-etelä suuntaisesti. Aurinkovoima ei osoita suoraan Hämeen Härkä-
tielle ja kartanon pihapiirin ja aurinkovoimalan väliin jää puustoinen ku-
janne. 

 
Valmistelija: rakennustarkastaja Saija Kaleva 
 
Sovelletut oikeusohjeet 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 136§,137§, 174§, maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 90§, Kosken Tl kunnan rakennusjärjestys 2016. 
 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää poikkeamisluvan aurinkokeräinten 

asentamiselle. Aurinkokeräimet tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa  
pienempinä yksikköinä metsänlaitaa mukaillen. 

 
Ennen aurinkovoimalan rakentamista tulee saada rakennusvalvontavi-
ranomaiselta muut rakentamiseen tarvittavat luvat sekä laatia lausun-
noissa pyydetyt lisäselvitykset.   

 
 Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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169 § KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA 
 
Kh 5.9.2022 Kunnanjohtaja  Henri Partasella on KVTES:n mukaisesti kertynyttä vuo-

silomaa 10 päivää, joista hän esittää pidettäväksi 2 päivää seuraavasti: 
29.-30.09.2022 (2 päivää). 

  
 Virkatehtävien niin vaatiessa kunnanjohtaja ilmoittaa olevansa valmis 

keskeyttämään vuosilomansa.  
 
Päätösehdotus (kh.pj.): Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Henri Partaselle vuo-

silomaa kaksi (2) päivää  edellä esitetyn mukaisesti. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
   

Kunnanjohtaja Henri Partanen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn 
ajaksi klo 18.22 -18.24. 
 
Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Heikki Pietilä.  
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170 §  ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEENLASKIJA 
 
Kh 5.9.2022 § 170  Itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään Kosken Tl kunnassa maanantaina 

6.12.2022 Yhteinen juhla alkaa jumalanpalveluksella kirkossa ja 
seppeleen laskulla hautausmaalla. 

 
  Seppele lasketaan sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä kirkonmenojen 

jälkeen. Seppeleen laskun jälkeen on juhlatilaisuus ja kahvit. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijan. 
 
Päätös:  Kunnanhallitus päätti valita seppeleenlaskijaksi kunnanjohtaja Henri 

Partasen. 
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171 § AS OY PENTTISENPOLKU ASUNTO B8 - VUOKRAN TARKISTUS 
 
Kh 5.9.2022 § 171 As Oy Penttisenpolku asunto B8:aan on valmisteilla asukkaan toivomia 

kunnostustoimenpiteitä. Asunnon osoite on Hämeentie 29. 
 
 Asunnon vuokra on tällä hetkellä 5,04 €/m2 eli 304,92 euroa kuukaudes-

sa + vesimaksu. Asunnon koko on 60,5 m2. Asuntoon tehtävän kunnos-
työn hankinta-arvo on 1 900 €. Hankinnan korottava kustannusvaikutus 
kuukausivuokraan 10 vuoden ajalle laskelmoituna on 0,27 €/m2.  

 
 Korotettu vuokra kunnostuksen johdosta olisi 5,31 €/m2 ja 321,26 €/kk + 

vesimaksu. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että As Oy Penttisenpolku asunto B8 vuokra on 

1.10.2022 alkaen 5,31 €/m2 eli 321,26 €/kk. Vesimaksu laskutetaan erik-
seen. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  



237 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
31500 Koski Tl 5.9.2022 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

172 § HYVINVOINTIRAPORTTI VUODELTA 2021 
 
HVL 13.6.2022 § 28 Hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin kuuluu raportoida kuntalaisten hy-

vinvoinnin ja terveyden tilasta kerran vuodessa. Liitteenä 4 löytyy vuo-
den 2021 Hyvinvointiraportti, jossa on kuvattuna keskeisimmät hyvin-
vointiin ja terveyteen liittyvät hankkeet, muutokset sekä johtopäätökset.  

 
Päätösehdotus:  Hyvinvointilautakunta esittää Hyvinvointiraportin 2021 viemistä edelleen 

kunnanhallitukselle sekä valtuustolle.  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kh 5.9.2022 § 172 
  Hyvinvointiraportti on erikseen jaettavana asiakirjana. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee hyvinvointiraportin 2021 tiedokseen ja esittää 

sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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173 §  PERIMÄTTÄ JÄÄNEIDEN VANHUSTYÖN MAKSUJEN POISTAMINEN TILEISTÄ 
(EI JULKINEN, JULKL 21.5.1999/621 § 23)  
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174 § TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUKSEN MÄÄRÄAIKAINEN JATKO   
 
 
Kh 5.9.2022 § 174 Kosken Tl kunnalla on Terveystalon voimassaoleva sopimus työter-

veyshuollon hoitamisesta. Työterveyshuollon sopimus on päättymässä 
31.12.2022.  

 
Kunnanjohtaja on neuvotellut Terveystalon kanssa tilanteesta, jossa 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvä henkilökunta on vielä vuo-
den 2023 Terveystalon asiakkaana Kosken Tl kunnan solmiman sopi-
muksen puitteissa. 
 
Esityslistan liitteenä Terveystalo Oy:n sopimusmuutosliite koskien työ-
terveyshuollon sopimusta. 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 31.12.2022 päättyvää, Kosken Tl kunnan ja 
Suomen Terveystalo Oy:n välistä sopimusta jatketaan 1.1.2023 - 
31.12.2023. Jatkokausi on samansisältöinen kuin aiempi sopimuskausi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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175 § VASTINE VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN KUNNANHALLITUKSEN 
OSALTA 

 
Kh 5.9.2022 § 175 Tarkastuslautakunta on 20.6.2022 § 27 jättänyt arviointikertomuksen 

vuoden 2021 tilinpäätöksestä. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 
29.6.2022 § 30 merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi ja velvoittanut 
kunnanhallitusta ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen 
havaintojen takia ja raportoimaan näistä toimista kunnanvaltuustolle 
30.9.2022 mennessä.  

 
 Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan 20.6.2022 todennut 

kunnanhallituksen ja hallinnon osalta seuraavaa:  
 

”Tilinpäätös Ja toimintakertomus ei kaikilta osin noudata Kuntaliiton 
yleisohjetta. Vesihuoltolaitoksen osalta puuttuu myös toimintakertomus 
ja liitetiedot. 

 
Kunnanhallituksen selontekoon sisäisen valvonnan järjestämisestä tulisi 
lisätä: 
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla ta-

loussuunnittelukaudella, 
- miten on varmistettu henkilökunnan riittävä sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan osaaminen, 
- miten on toimittu väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja miten toteutu-

neista väärinkäytöksistä on raportoitu. 
 
  Kunnanhallitus ei ole laatinut vastinetta arviointikertomukseen 2020. 
 

Vuoden aikana vaihdettiin myös kirjanpitojärjestelmää, mikä valitetta-
vasti on vaikuttanut tilinpäätöskirjan sisältöön ja laatuun, esim. niin ettei 
automaattisesti ole saatu vuoden 2020 vertailutietoja tilinpäätöskirjaan 
ja niin, että jouduttiin manuaalisesti viemään vuoden 2021 talousar-
violuvut uuteen järjestelmään. 

 
Tarkastuslautakunta esittää, että kuntastrategiaa jatkossa tulisi parem-
min jalkauttaa talousarvioon ja toimenpideohjelmaan niin, että se olisi 
näkyvämmin esillä ja selvästi luettavissa talousarviosta ja taloussuunni-
telmasta. Kuntastrategia ei saa olla irrallinen osa verrattuna talousarvi-
oon ja taloussuunnitelmaan. Tämä mahdollistaisi päämäärätietoisem-
man kehityksen ja selkiyttäisi myös strategian vaikuttavuuden arvioin-
tia.” 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan sisältöisen vastineen: 
 

 Kuntaliiton yleisohjetta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen 
osalta tullaan noudattamaan jatkossa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laadinnan osalta ongelmaksi muodostui henkilös-
töresurssin vajaus, joka saatiin korjattua tilinpäätöksen laatimisen lop-
puvaiheessa.  

 
 Sisäisen valvonnan järjestämisestä tullaan antamaan tarkempi selonte-

ko hallitukselta, joka sisältää em. tarkennukset. Kunnanhallitus ei laati-
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nut vastinetta arviointikertomukseen 2020, johtuen johtavien viranhalti-
joiden vaihtumisesta. Kirjanpitojärjestelmän muutoksesta aiheutuneet 
ongelmat eivät vaikuta enää vuoden 2022 tilinpäätökseen.  

 
 Kuntastrategia tullaan jalkauttamaan paremmin vuoden 2023 talousar-

vioon. Kuntastrategiaa ja sen jalkauttamista talousarvioon tullaan käsit-
telemään syksyn aikana luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden toi-
mesta siten, että strategian ohjaava vaikutus saadaan näkyviin talous-
arvioasiakirjaan sekä sitä kautta kunnan toimintaan. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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176 § KOTIPALVELUN, PALVELUKESKUKSEN SEKÄ RAVITSEMUS- JA PUHTAA-
NAPITOPALVELUN HENKILÖKUNTIEN  PALKKOJEN TARKASTAMINEN 

 
Kh 5.9.2022 § 176 Kotipalvelun, palvelukeskuksen sekä ravitsemus- ja puhtaanapitopalve-

lun henkilökunnat ovat pyytänyt 500 euron/kk palkkojen tarkastusta 
29.07.2022 saapuneella kirjeellä kunnanhallitukselta. Lisäksi 1 %:n ko-
rotusta palkkoihin pyydetään takautuvasti 1.7.2022 alkaen. 
 
Kosken Tl kunnan saaman palkkavertailun mukaan kotipalvelun, palve-
lukeskuksen sekä ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluiden palkat ovat 
pääosin saman suuruisia kuin mitä Auranmaan kuntien vastaavien toi-
mintayksikköjen palkkataso on tällä hetkellä.  
 
Erikseen jaettavana asiakirjana: Henkilöstö tilanne ja palkkaus. 

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää, ettei se korota kotipalvelun, palvelukeskuksen 

sekä ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelun henkilökuntien palkkoja. Li-
säksi kunnanhallitus toteaa, että Varsinais-Suomen Hyvinvointialue tu-
lee harmonisoimaan kotipalvelun ja palvelukeskuksen hoitohenkilökun-
nan palkat. 

 
Asian käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja teki muutetun pää-

tösehdotuksen. 
 
Muutettu päätös- 
ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei se korota kotipalvelun, palvelukeskuksen 

sekä ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelun henkilökuntien palkkoja. Li-
säksi kunnanhallitus toteaa, että Varsinais-Suomen Hyvinvointialue tu-
lee harmonisoimaan kotipalvelun ja palvelukeskuksen hoitohenkilökun-
nan palkat. Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää kirjeen allekirjoittaneet 
esimiehet keskustelemaan työolosuhteiden kehittämisestä. 

 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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177 §  KOSKEN TL MAASEUTUNAISET RY:N AVUSTUSHAKEMUS/ KUDONTA-

NURKKA 
 
Kh 5.9.2022 § 177 Kosken Tl Maaseutunaiset ry on hakenut kunnalta avustusta kudonta-

nurkan vuokra- ja sähkökuluihin 16.8.2022 saapuneella sähköpostilla.  
 
 Kangaspuut sijaitsevat tällä hetkellä Hämeentie 12:ssa, entisessä Tan-

jan Herkkunurkassa joka on nimetty kudontanurkaksi. Tila on tarkoituk-
seen erinomainen niin sisätiloiltaan kuin sijainniltaan. 

 
 Somero-opisto aloittaa kudontakurssin tiloissa syyskuussa ja se kestää 

joulukuuhun asti. Maaseutunaisille jää maksettavaksi kaikki tilan kulut ja 
he eivät pysty jatkamaan tilan vuokralaisena ensi vuonna. 

 
  Maaseutunaisten toteutuneet kulut tänä vuonna ovat olleet tammi-

toukokuussa seuraavat: vuokra 5 x 220€ = 1100€ ja sähkölasku noin 
240e. Keskimääräiset kulut ovat siis 268€/kk. 

 
 Maaseutunaiset ehdottavat myös, että kunta voi vaihtoehtoisesti sopia 

tilavuokrasta suoraan Somero-opiston kanssa.  
 
 Erikseen jaettavana asiakirjana Kosken Tl Maaseutunaiset Ry:n avus-

tushakemus. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää avustaa Kosken Tl Maaseutunaiset Ry:tä 900 

eurolla lukuvuoden ajalla yhteensä 9 kk. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, 
että ensi vuonna avustus tulee hakea hyvinvointilautakunnalta haetta-
vien avustusten yhteydessä. 

 
Päätös:  Asia jätettiin pöydälle. 
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178 §  ILMOITUSASIAT 
 
Kh 5.9.2022 § 178 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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179 §  MUUT ASIAT 
 
Kh 5.8.2022 § 179  

1. Liipolanjärven saunan vuokraaminen koskelaisille yhdistyksille. 
2. Keskusteltiin perinnön hakemisesta Valtiokonttorilta. 
3. Loimaan seudun TE2024-uudistuksen ajankohtaistilaisuus pidetään 

26.9.2022. Loimaalla. 
4. Valtuuston ja lautakuntien strategiailta pidetään 16.9.2022 Honka-

mäessä. 
5. Keskusteltiin Kosken Tl kunnan ja Marttilan valtuustojen yhteisestä 

kokouksesta. 
6. Keskusteltiin vuokra-asuntojen riittävyydestä Koskella. 

 
 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 

1. että, koskelaiset yhdistykset voivat käyttää Liipolanjärven saunaa 
ilmaiseksi. 

2. merkitä asian tiedokseen. 
3. merkitä asian tiedokseen. 
4. merkitä asian tiedokseen. 
5. merkitä asian tiedokseen. 
6. merkitä asian tiedokseen. 

 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  5.9.2022     

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:  
161,162,163,164,165,172,175, 
177,178, 179    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  167,168,169,170,171,173,174,     

       

         

                

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

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 166      
         

                

        

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: 167,168,169,170,171, 173,174,    

         

         

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.   
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Oikaisuvaatimus on toimitettava Kosken Tl kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kir-
jaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäi-
vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Kirjaamon aukioloaika on ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14. 

Oikaisu- 
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 12.9.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


