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Pöytäkirjantarkastajat: 

275 

Kokousaika  Maanantai 17.10.2022, klo 18:00-19.43 
 
Kokouspaikka Teams / hybridikokous, Koski Tl, kunnantalo 
     (T=Teams) 
Saapuvilla     läsnä poissa 
olleet jäsenet Pietilä Heikki  pj. x  
  Mäkitalo Martti vpj. x   
  Kujala Pertti  j. x  
  Lehti Taisto  j. x 
  Mattila Marja  j. x   
  Mikkola Laura j. x 
  Niemelä-Laaksonen Anne  j. x   
   
  
      
Muut saapuvilla Jalli Marja  valt. pj. x  
olleet  Toivonen Timo valt. I vpj. x   
  Reichardt Ragni valt. II vpj x 
  Partanen Henri kj /esittelijä/ x(Teams) 

  pöytäkirja  
       
Laillisuus ja  § 197 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 197-213 
 
Pöytäkirjan  § 198 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 20.10.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Marja Mattila   Laura Mikkola  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 24.10.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 197 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 17.10.2022 § 197 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 14.10.2022. 

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

198 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 17.10.2022 § 198 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 Marja Mattila ja Laura Mikkola. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

199 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 17.10.2022 § 199  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 
 

Sosiaalilautakunta 29.9.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
Viranhaltijapäätös § 147-157 

  Populus  §§:t   
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

200 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 30.9.2022  
 
Kh 17.10.2022 § 200 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Kos-

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

 
Tarkasteluvälillä 1.1. – 30.9.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa en-
nen vähennyksiä 5.034.873 euroa, joka on 168.596 euroa (3,5 %) 
enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 657.533 euroa, joka on 
107.419 euroa (-14,0 %) vähemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan ai-
kaan.  

 
Kiinteistöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 415.479 euroa, joka 
on 18.794 euroa (4,7 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan ai-
kaan. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
6.107.885 euroa, joka on 79.971 euroa (1,3 %) enemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tie-

toonsa saatetuksi.  
 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

201 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.8.2022 (64,6%)  
 
Kh 17.10.2022 § 201 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimin-

tatuotot ovat toteutuneet 61,3 % ja toimintakulut 68,4 %. Toimintakate 
on toteutunut 70,1 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 
1.096.501 euroa, joka on 122.852 euroa enemmän kuin vastaavaan ai-
kaan vuonna 2021. Verotuloja on kertynyt 73,8 % ja valtionosuuksia 
74,0 % suhteessa talousarvioon.  
 
Tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2022 on esityslistan liitteenä.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. – 31.8.2022 

tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

202 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 17.10.2022 § 202 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Lankila RN:o 14:2 tila yhteensä 6208 m2,  
luovuttaja Ahola Juha-Pekka 

- Kosken Tl kunnan Rahanranta RN:o 1:20, Sääri RN:o 4:8 tilat, 
yhteensä 349340 m2, luovuttaja Tamminen Herkko 

- Kosken Tl kunnan Metsäkoti RN:o 2:78 tila yhteensä 2500 m2, 
luovuttaja Mäkelä Esa 
 
 

 
  
 
Päätös:  Asia jätettiin pöydälle. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

203 §  VALTIONPERINTÖ 
   
 
Kh 17.10.2022 § 203 Valtiokonttorilta on tullut 30.8.2022 Ilmoitus mahdollisuudesta hakea 

Arvi August Tammisen kuolinpesän omaisuutta. Arvi August Tamminen 
on kuollut 15.11.2021 viimeisenä kotikuntanaan Koski TL.  

 
Häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omai-
suutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion oi-
keutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiä valvoo Valtiokonttori. 

 
Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän 
omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön 
sijaintikunta voi hakea kiinteistöä.  

 
Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötar-
koitus haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden 
tähän tarkoitukseen. Käyttötarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi yleis-
luontoinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä omaisuuden 
mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan. 

 
Hakemus pyydetään toimittamaan Valtiokonttoriin 31.10.2022 mennes-
sä. 
Hakemus tulee toimittaa valtiokonttoriin oheisella lomakkeella. 
Esityslistan liitteenä perunkirjan jäljennöksen liite ja hakulomake  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää hakea liitteenä lomakkeella Arvi August Tammi-

sen kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi Kosken Tl kunnalle. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

204 § LISÄVASTUUKORVAUS JOUNI KARVONEN 
 

Kh 17.10.2022 § 204 Kunnanhallitus päätti päätöksellään 26.9.2022 § 196 valita sivistys-
johtajan virkaan varhaiskasvatusjohtaja Piritta Sihvosen, joka vastaa 
sivistystoimen johtamisesta kokonaisuudessaan. Hänen toimenkuvaan-
sa kuuluvat kaikki muut sivistystoimen osa-alueet pois lukien peruskoulu 
ja peruskoulun tukipalvelut.  

 
Yläkoulun rehtori Jouni Karvosen toimenkuvaan kuuluvat kaikki perus-
kouluun kuuluvat tehtäväalueet eli perusopetus ja oppilashuolto. 

 
KVTES:n 2 luvun § 10 mukaisesti viranhaltija/työntekijä on oikeutettu 
lisävastuukorvaukseen: 
Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu 
vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymi-
sen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palk-
kaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. 
 
Jouni Karvosen tehtävien vaativuus on olennaisesti muuttunut hänen 
toimiessaan koko perusopetuksen johtajana sekä sivistysjohtajan vi-
ransijaisena. 
 

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää myöntää lisävastuukorvauksen alkaen 
1.10.2022 Jouni Karvoselle. Lisävastuukorvaus on 10 % yläasteen 
rehtorin tehtäväkohtaisesta palkasta. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

205 §   LISÄVASTUUKORVAUS PIRITTA SIHVONEN 
 

Khall 17.10.2022 § 205 Varhaiskasvatusjohtaja Piritta Sihvonen valittiin sivistysjohtajaksi 
1.10.2022 alkaen kunnanhallituksen päätöksellä  

 
Sihvonen on toiminut sivistysjohtajana ajalla 1.10.2021 -30.9.2022 
7.6.2021 alkaen. Kunnanhallitus päätti myöntää päätöksellään 
11.10.2021. Sihvosen lisävastuu korvaus on ollut 744,66 euroa. 

 
Sivistysjohtajan virka hoidetaan ns. oman toimen ohella ja jatkossa-
kin on perusteltua maksaa viranhaltijalle lisävastuukorvaus.  

 
KVTES:n 2 luvun § 10 mukaisesti viranhaltija/työntekijä on oikeutettu 
lisävastuukorvaukseen: 
Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu 
vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymi-
sen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palk-
kaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. 
 
Piritta Sihvosen tehtävien vaativuus on olennaisesti muuttunut hänen 
toimiessaan sivistysjohtajana. 
 

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää myöntää Piritta Sihvoselle 765 euron lisävas-
tuukorvauksen sivistysjohtajan viranhoitamisesta 1.10.2022 alkaen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

206 § LAUSUNTOPYYNTÖ MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA  
   
 
Kh 17.10.2022 § 206 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta pyytää lausuntoanne 

Jouko ja Kaarina Knuutilan maa-aineslupahakemuksesta.  
 
Jouko ja Kaarina Knuutila hakevat maa-aineslupaa soran ja hiekan ot-
toon Kosken Tl kunnassa sijaitseville kiinteistöille Hevonlinna 284-405-
1-34 ja Hevonlinna II 284-401-5-26. Kyseessä on olemassa oleva toi-
minta. Otettavan soran ja hiekan määrä on 34 000 k-m³. Vuotuinen ot-
tomäärä on keskimäärin yhteensä 3 400 k-m³. Lupaa haetaan 10 vuo-
deksi.  

 
Lausunto pyydetään toimittamaan Kosken Tl kunnan ympäristönsuoje-
lulautakunnalle 5.12.2022 mennessä. 

 

Päätösehdotus:  Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa maa-
aineslupahakemuksesta. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

207 § NUORISOTILATOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 2022-2023 JA NUORISOTOIMINTA 
 
 
Hyv.ltk.21.9.2022 § 46 Kosken Tl kunnan hallintosäännössä on määritelty, että Hyvinvointilau-

takunta antaa ohjeet vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen 
ja alueiden käytöstä ja vuokrien perusteista 

 
 
1. Nuorisotila Seukkarin jäsenkortti on ilmainen, henkilötiedot pyydetään 
kaikilta 
2. Jäsenkortit tehdään itse toistaiseksi, mutta ollaan mukana jäsenkortti 
digihankkeessa, mikäli sellainen tulee  
3. Valvontakorvaus on KVTES:n mukainen kerho-ohjaajan tuntipalkka il-
ta-, yö- ja sunnuntaityölisät huomioiden 
4. Valvojina toimivat hyvinvointikoordinaattorin alaisuudessa palkatut 
täysi-ikäiset valvojat tuntityösopimuksella 
5. Nuorisotilaa on voinut vuokrata aikuisten valvonnassa esim. lasten 
syntymäpäiville hintaan 25 €/kerta. 

 
 
Kehittämishankkeet: 

 
Hyvinvointikoordinaattori hakee Lounais-Suomen Aluehallintavirastolta 
kuntien nuorisotoiminnan kehittämisavustusta. Tavoitteena on jatkaa 
Nuorisotoiminnan kehittämishanketta vuonna 2023 yhteistyössä Martti-
lan kunnan kanssa. Hanke järjestää kohdennetun nuorisotyönpalveluita 
kuntien alueelle vahvaa kouluyhteistyötä hyödyntäen sekä lisää yhteis-
työtä alueella mm. etsivän nuoristyön kanssa. Vuoden 2021 Koulunuo-
risotyö -hankkeen sekä vuonna 2022 käynnistyneen kehittämishank-
keen aikana on nähty selvä tarve nuorisotyölle. Jos nuorisotyöhön pa-
nostamista ei jatketa tulevaisuudessa, ollaan lähivuosina useamman 
ikäluokan kanssa tilanteessa, jossa mm. sosiaalipalvelujen käyttö tulee 
mitä todennäköisimmin kyseeseen mielenterveys- ja päihdeongelmien 
vuoksi. Kohdennetun nuoristyön käynnistämisellä voidaan ennaltaeh-
käistä näitä ”nähtävillä” olevia ongelmia ja tarjota tukea myös vanhem-
mille. Kahden vuoden kokemuksella voidaan todeta, että hankkeiden 
kautta saatu ammatillinen nuorisotyö on löytänyt kunnassa omat toimin-
tatapansa ja juurtunut muuhun toimintaa niin, että myös esim. sivistys- 
ja vapaa-ajanpalvelut saavat aivan uudenlaista tukea siitä. Myös nuori-
sotilatoiminta on vilkastunut ja eri ikäiset nuoret tavoitetaan nyt entistä 
paremmin. Mikäli nuorisotyöhön varataan henkilöstömäärärahoja, voi-
taisiin myös ehkäiseväpäihdetyö sekä liikennekasvatustyö toteuttaa tu-
levaisuudessa yhteistyössä sivistyspalvelujen kanssa. 

 
 
Päätösehdotus:    Vahvistetaan voimassa olevat nuorisotilatoiminnan periaatteet ja vuok-

ra. Päätetään, että nuorisotoiminnan kehittämishankkeen päätavoitteet 
tuodaan myös kunnanhallituksen tietoon. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Päätös:  Lautakunta vahvisti voimassa olevat nuorisotilatoiminnan periaatteet ja 
vuokran. Lautakunta päätti, että nuorisotoiminnan kehittämishankkeen 
päätavoitteet tuodaan kunnanhallituksen tietoon. 

 
 
Kh 17.10.2022 § 207  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

208 § LISÄYS TALOUSARVIOON 2022 / PERUSOPETUS  
 
  
Sltk 18.5.2022 § 40 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 12.4.2022 Kosken Tl kunnalle 64 

000€ Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin 
toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023. (Diaarinu-
mero: OKM/165/520/2022). 

 
Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuuden, 
yhdenvertaisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toiminta-
kulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hy-
vinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen 
kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea. 
 
Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus on 80 prosenttia avustettavan 
hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Hankkeen kokonais-
kustannukset ovat 80 000€, jolloin omarahoitusosuus on 16 000€. 
Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 2022-31.12.2023. Hankkeen tulot 
ja menot jaetaan kahdelle talousvuodelle 2022 ja 2023. Näille on luotu 
kustannuspaikka 009549 Projekti/Tasa-arvo. Vuodelle 2022 projektiin 
varataan yhteensä 28 000€. Loput projektin rahoituksesta, 52 000€, 
budjetoidaan vuodelle 2023. 

 
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle muutoksen vuoden 2022 

budjettiin. 
 
Päätös:  Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen 
 
Kh 17.10.2022 § 208 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää vuoden 

2022 talousarvioon 28 000 euron lisämäärärahan ko. tasa-arvo projek-
tiin kustannuspaikalle 009549.  

 
Asian käsittely: Asian käsittelyn aikana kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. 
 
Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää vuoden 

2022 talousarvioon 5 600 euron lisämäärärahan ko. tasa-arvo projektiin 
kustannuspaikalle 009549. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

209 §  LISÄYS TALOUSARVIOON 2022 / VARHAISKASVATUS  
 
  
Sltk 18.5.2022 § 48 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 12.4.2022 Kosken Tl kunnalle 

24 000€ Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin 
toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023. (Diaarinu-
mero: OKM/322/520/2022). 

 
Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuden, yh-
denvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. 
Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta 
ja lähipalveluperiaatetta sekä lapsen oikeutta välttämättömään ja riittä-
vän varhaiseen tukeen. Avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, 
rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla varhaiskasvatuksen 
järjestäjien mahdollisuuksia palkata lisää varhaiskasvatuksen henkilös-
töä: opettajia, erityisopettajia, sosionomeja, lastenhoitajia tai avustajia 
sekä pienentää lapsiryhmien kokoa esimerkiksi ryhmissä, joissa on tu-
kea tarvitsevia lapsia.  
 
Koskella varhaiskasvatukseen palkataan toimintakaudelle 2022-2023 ja 
syyskaudelle 2023 varhaiskasvatuksen ohjaaja. Varhaiskasvatuksen 
ohjaajan palkkaamisella tuetaan perhepäivähoidon sekä päiväkodin 
ryhmien lasten oppimista ja varhaista tukea. 
 
Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus on 80 prosenttia avustettavan 
hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Hankkeen kokonais-
kustannukset ovat 30 500€, jolloin omarahoitusosuus on 6 500€. Myön-
netyn avustuksen käyttöaika on 2022-31.12.2023. Hankkeen tulot ja 
menot jaetaan kahdelle talousvuodelle 2022 ja 2023. Näille on luotu 
kustannuspaikka 009139 Projekti/Varhaiskasvatuksen ohjaaja. Vuodelle 
2022 projektiin varataan yhteensä 14 000€. Loput projektin rahoitukses-
ta, 16 500€, budjetoidaan vuodelle 2023. 

 
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle muutoksen vuoden 2022 

budjettiin. 
 
Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
 
Kh 17.10.2022 § 209 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää vuoden 

2022 talousarvioon 14 000 euron lisämäärärahan ko. varhaiskasvatuk-
sen ohjaaja projektiin kustannuspaikalle 009139.  

 
Asian käsittely: Asian käsittelyn aikana kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. 
 
Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää vuoden 

2022 talousarvioon 3 224 euron lisämäärärahan ko. varhaiskasvatuksen 
ohjaaja projektiin kustannuspaikalle 009139.  

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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210 § DIGITAITOJA IKÄÄNTYNEILLE HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN JA KUSTAN-
NUSPAIKAN LISÄÄMINEN TALOUSARVIOON 2022 

 
HVL 28.6.2022 § 28  Kirjastotoimi haki Lounais-Suomen Aluehallintovirastolta 56.800 € avus-

tusta hankkeelle Digitaitoja ikääntyneille.  Avustusta myönnettiin 30.000 
€. Hankkeelle perustetaan kustannuspaikka vuoden 2022 talousarvioon. 
Kunnan omarahoitusosuus on 20 % joka haetaan vuoden 2023 talous-
arvioon. Hanketta hallinnoi kirjastotoimi. 

 
Avustuksen käyttöaika on 4.4.2022-31.12.2023. Hankkeen tavoite on 
kehittää toimintamalli, jolla kunnan ikääntyneet kunnosta, taitotasosta, 
laitteista ja elämäntilanteesta riippumatta saadaan digiopastuksen pii-
riin, mikä vahvistaa ikääntyneiden osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia 
ja arjessa selviytymistä. 

 
Koska koko haettua summaa ei myönnetty, joudutaan sekä aikataulua 
että ajateltua toimintaa muuttamaan. Hanketyöntekijä Lauri Honkala 
valmistelee kesän aikana tulevaa toimintaa, joka alkaa täydellä teholla 
elokuussa.  

 
Päätösesitys: Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle uuden kustannuspai-

kan lisäämistä vuoden 2022 kustannusarvioon nimellä Digitaitoja ikään-
tyneille. 

 
Päätös:  Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle uuden kustan-

nuspaikan lisäämistä vuoden 2022 kustannusarvioon nimellä Digitaitoja 
ikääntyneille. 

 
Kh 17.10.2022 § 210 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle uuden kustannuspaikan 

lisäämistä vuoden 2022 talousarvioon nimellä Digitaitoja ikääntyneille. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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211 §  NIMEÄMISPYYNTÖ HYVINVOINTIALUEEN VAIKUTTAMISTOIMIELIMIIN 
  
Kh 17.10.2022 § 213 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle nimetään nuorisovaltuusto, van-

husneuvosto, vammaisneuvosto ja monikulttuurisuusneuvosto. Vaikut-
tamistoimielimet ovat yksi tapa hyvinvointialueen asukkaille osallistua ja 
vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.  

 
Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimillä on mahdollisuus vaikuttaa hy-
vinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 
seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan 
merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön, vammaisten henki-
löiden, maahanmuuttajien tai vieraskielisten henkilöiden ja heidän tar-
vitsemiensa palveluiden kannalta. Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa 
mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.  

 
Vaikuttamistoimielinten asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää 
hyvinvointialueen aluehallitus. Laki hyvinvointialueesta (32 §) ja Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialueen valtuuston hyväksymä (2.3.2022) hallin-
tosääntö määräävät vaikuttamistoimielinten jäsenten nimeämisiin liitty-
vistä asioista. 

  
Nimeäminen on pyydetty tekemään seuraavasti:  

 
- nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin valitsee yhden jäsenen ja hä-

nelle henkilökohtaisen varajäsenen Varsinais-Suomen hyvinvointi-
alueen nuorisovaltuustoon  

- vanhusneuvosto tai vastaava toimielin valitsee yhden jäsenen ja hä-
nelle henkilökohtaisen varajäsenen Varsinais-Suomen hyvinvointi-
alueen vanhusneuvostoon  

- vammaisneuvosto tai vastaava toimielin valitsee yhden jäsenen ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Varsinais-Suomen hyvinvoin-
tialueen vammaisneuvostoon  

- kunta valitsee yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäse-
nen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen monikulttuurisuusneuvos-
toon  

 
Aluehallitus valitsee vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja monikult-
tuurisuusneuvoston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.  

 
Vaikuttamistoimielinten edustajien yhteystiedot on pyydetty ilmoitta-
maan 15.10.2022 mennessä. 
 
Nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee erikseen 
jäsenensä ko. toimielimiin.  

 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita Varsinais-Suomen hyvinvointialueen mo-

nikulttuurisuusneuvostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajä-
senen. 
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Päätös:  Kunnanhallitus päätti valita Varsinais-Suomen hyvinvointialueen moni-
kulttuurisuusneuvostoon jäseneksi Ragni Reichardtin ja varajäseneksi 
Marja Jallin. 
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212 §  ILMOITUSASIAT 
 
Kh 17.10.2022 § 212 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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213 §  MUUT ASIAT 
 
Kh 17.10.2022 § 213   

1. Paloaseman vihkiäiset 21.10.2022 klo 13.00. 
2. Keskusteltiin jalankulkureiteille menevien väylien parantamisesta 

Kasperintien rivitalojen osalta. 
3. Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä poliisin kanssa kamera-

valvonnan osalta. 
4. Perustetaan toimielin kunnanhallituksen alle tehtävänään seura-

ta Kosken Tl kunnan alueen sosiaali- ja terveyspalveluita, palve-
luiden siirtyessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. 

    
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä asiat 1,2,3 ja 4 tiedokseen. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  17.10.2022     

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:  
197,198,199,200,201,206,207,208, 
209,210,212,212 ja 213    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 203, 204 ja 205     

       

         

                

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

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 202      
         

                

        

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: 203, 204 ja 205    

         

         

  

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

Oikaisu- 
vaatimuksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.  

               

Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kosken Tl kunnan kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on 24.10.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


