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Kokousaika  Maanantai 7.11.2022, klo 19:12-21.25 
 
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(Teams) 
  Niemelä-Laaksonen Anne  j. x   
   
  
      
Muut saapuvilla Jalli Marja  valt. pj. x(Teams)  
olleet  Toivonen Timo valt. I vpj. x   
  Reichardt Ragni valt. II vpj x 
  Partanen Henri kj /esittelijä/ x 

  pöytäkirja  
  Willman-Kitola Laura asiantuntija §:n 222 ajan klo 19.43-20.43
     
Laillisuus ja  § 214  
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 214-228 
 
Pöytäkirjan  § 215 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 10.11.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Anne Niemelä-Laaksonen  Martti Mäkitalo  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 14.11.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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 214 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 7.11.2022 § 214 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 4.11.2022. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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215 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 7.11.2022 § 215 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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216 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 7.11.2022 § 216  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 
  Tekninen lautakunta 20.10.2022 

Sivistyslautakunta 26.10.2002 
Sosiaalilautakunta 27.10.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  158-175 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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217 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 31.10.2022  
 
Kh 7.11.2022 § 217 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 5.592.610 euroa, joka on 258.461 euroa (4,8 %) 
enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 704.469 euroa, joka on 
151.320 euroa (-17,7 %) vähemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan ai-
kaan.  

 
Kiinteistöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 483.819 euroa, joka 
on 21.504 euroa (4,7 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan ai-
kaan. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
6.780.898 euroa, joka on 128.6445 euroa (1,9 %) enemmän kuin vuon-
na 2021 vastaavaan aikaan.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tie-

toonsa saatetuksi.  
 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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218 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2022 (64,6%)  
 
Kh 7.11.2022 § 218 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. – 30.9.2022 on esityslistan liitteenä.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. – 30.9.2022 

tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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219 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 7.11.2022 § 219 
 
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 tila yhteensä 9800  
m2, luovuttaja Kattelus Pauli 

- Kosken Tl kunnan Soro RN:o 4:29 tila, yhteensä 25700 m2,  
luovuttaja Savela Risto 

- Kosken Tl kunnan Jokimaa RN:o 3:19 tila yhteensä 55290  m2, 
luovuttaja Savela Risto 
 
 

 
  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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220 §                TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Kh 7.11.2022 § 220 Kuntalain 111 §:n mukaan: "Viimeistään talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiin-
teistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista." 

 
 Vuoden 2023 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään 

17.11.2022. 
 
 Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja 

siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän 
takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden 
toimintaa. Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. 
Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on 
mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. 

  

  Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosentin määräämisestä on säädetty 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta anne-
tun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa. Vastaavasti on säädet-
ty Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muuttamisesta annetussa 
laissa. Säännöksen tarkoituksena on estää verotuksen kiristyminen. 
Näin ollen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon eli 12,64 
prosenttiyksikköä. Veroprosentit ilmoitetaan sadasosan tarkkuudella. 

  
  Kosken Tl kunnan tuloveroprosentti vuonna 2022 on 20,00. Vuoden 

2023 tuloveroprosentti vähennyksen jälkeen on 7,36 prosenttia. 
 
 Kiinteistöveroprosenttien alarajat ovat pysyneet vuodelle 2023 ennal-

laan. 
 
  Kiinteistöveroprosentit voivat vaihdella seuraavasti: 
   
  yleinen kiinteistövero   0,93-2,00 %  
   
  vakituiset asunnot   0,41-1,00 %  
   
  muut asuinrakennukset   0,93-2,00 % 
 
  rakentamaton rakennuspaikka  2,00-6,00 % 
   
  yleishyödyllisen yhteisön   0,00-2,00 % 
 
  voimalaitoksen    0,93-3,10 % 
 
 
 Kosken Tl kunnassa voimassa oleva tuloveroprosentti ja kiinteistövero-

prosentit ovat vuonna 2022 olleet seuraavat: 
 
 1. Tuloveroprosentti   20,00 
   
  2. Kiinteistöveroprosentit 
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  * Yleinen     0,93  
  * Vakituisen asunnon   0,41   
  * Muun asuinrakennuksen   0,93  
   * Yleishyödyllisen yhteisön    0,00 
  * Rakentamattoman rakennuspaikan  ei määrätä 
  * Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti  2,50 
 
 Kunnan johtoryhmä ja hallinto- ja taloustoimisto ovat valmistelleet lauta-

kuntien ja viranhaltijoiden valmistelun pohjalta talousarvion 2023. Ta-
lous-arvio on laadittu 7,36 veroprosentilla ja voimassa olevien kiinteistö-
vero-prosenttien alarajojen mukaan. Valmistelun mukaan tasapainoinen 
talousarvio voidaan tehdä nykyisillä veroprosenteilla. 

 
Niiden mukaan verotuloja kertyisi yhteensä 3.520.000 euroa, mikä on 
3.930.000 euroa vähemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa ja n. 
4.529.000 euroa vähemmän kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Näissä 
luvuissa vaikuttavana tekijänä ovat hyvinvointialueelle siirtyvät verotulot. 

 
Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväk-
symisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuo-
den taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi 
arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Alijäämä voidaan kattaa 
mm. edellisten tilikausien ylijäämällä. Kunnalla on vuoden 2021 tilinpää-
töksessä edellisten tilikausien ylijäämää 5.215.924,30 euroa.  

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi kunnan tulo-

veroprosentin ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti: 
  
  1. Tuloveroprosentti   7,36 
   
  2. Kiinteistöveroprosentit 
  * Yleinen     0,93  
  * Vakituisen asunnon   0,41   
  * Muun asuinrakennuksen   0,93  
   * Yleishyödyllisen yhteisön     0,00 
  * Rakentamattoman rakennuspaikan  ei määrätä 
  * Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti  2,50 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Päätösehdotus hyväksyttiin. 
221 §          MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO JA LISÄMÄÄRÄRAHA, KÄYTTÖTALOUS 
  
Tekla 20.10.2022 § 71 Vuoden 2022 talousarvioon varatut menovaraukset käyttötalouden osal-

ta ovat ylittyneet määrättyjen kustannuspaikkojen osalta. Ylitysten pe-
rustana ovat menojen muodostuminen ennakoitua suuremmiksi ja muu-
tokset toteutuslaajuuksissa. Toimintojen laajuus ja laadukkuus ovat ol-
leet tavanomaisella tasolla. 

  
 Käyttötalouden osalta kustannuspaikkaryhmien välisistä siirroista päät-

tää kunnanvaltuusto. 
 
 Määrärahojen siirtotarpeet: 

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4320 – 12201 
(kunnanvirasto); 3 000 €  

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4390 – 12211 
(Uimarannan sauna); 4 000 € 

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4340 – 12213 
(Lääkäritalo); 1 000 € 

- Tililtä 4590 – 12203(Paloasema); tilille 4390 – 12216 (Palvelukes-
kus); 800 € 

- Tililtä 4390 – 12214(Mäenrannan kiinteistö); tilille 4390 – 12216 
(Palvelukeskus); 1 000 € 

- Tililtä 4400 – 12217(Talolan koulu); tilille 4390 – 12216 (Palvelukes-
kus); 1 500 € 

- Tililtä 4400 – 12350(Varikko); tilille 4390 – 12501 (Rakennuskaava-
tiet); 4 000 € 

- Tililtä 4400 – 12906(Santion vedenottamo); tilille 4390 – 12501 (Ra-
kennuskaavatiet); 6 000 € 

- Tililtä 4400 – 12905(Hevonlinnan vedenottamo); tilille 4822 – 12212 
(As. Oy:t); 5 000 €  

 
  Lisämäärätarve: 

- Tilille 4390 – 12212 (As. Oy:t); 9 000 € 

 
  
Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelyn mukaiset määrärahojen 
siirrot ja lisämäärärahan. 

 
Käsittely: Määrärahojen siirtotarpeet: 

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4320 – 12201 
(kunnanvirasto); 3 000 €  

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4390 – 12211 
(Uimarannan sauna); 4 000 € 

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4340 – 12213 
(Lääkäritalo); 1 000 € 

- Tililtä 4590 – 12203(Paloasema); tilille 4390 – 12216 (Palvelukes-
kus); 800 € 

- Tililtä 4390 – 12214(Mäenrannan kiinteistö); tilille 4390 – 12216 
(Palvelukeskus); 1 000 € 
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- Tililtä 4400 – 12217(Talolan koulu); tilille 4390 – 12216 (Palvelukes-
kus); 1 500 € 

- Tililtä 4400 – 12350(Varikko); tilille 4390 – 12501 (Rakennuskaava-
tiet); 4 000 € 

- Tililtä 4400 – 12906(Santion vedenottamo); tilille 4390 – 12501 (Ra-
kennuskaavatiet); 6 000 € 

- Tililtä 4400 – 12905(Hevonlinnan vedenottamo); tilille 4822 – 12212 
(As. Oy:t); 5 000 €  

- Tililtä 4340 – 12203(Mittaustoiminta); tilille 4390 – 12212 (As. Oy:t); 

9 000 € 

Määrärahojen siirron perusteena on tasapainottaa kustannuspaikka-
ryhmien toteumaa suhteessa menojen määrärahoihin. Määrärahojen 
siirto kustannuspaikkaryhmien välillä edellyttää valtuuston hyväksyntää. 

 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi käsittelyn yhteydessä tarkennetut 
määrärahojen siirrot.  

 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
  
Kh 7.11.2022 § 221  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi em. määrä-

rahojen siirrot. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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222 §  SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 1-9/2022 SEKÄ ANOMUS LI-
SÄMÄÄRÄRAHASTA 

 
Sosltk 27.10.2022 § 84 Ajanjaksolla 1.1.-30.9.2022 sosiaalilautakunnan talouden toteuma ja-

kautuu seuraavasti: 
 

Ikääntyvien hoidon toimintakulut ovat olleet 2 227 000 € (toteuma 75,0 
%) ja toimintatuotot 581 000 € (toteuma 67,3 %). 
 
Vammaishuollossa toimintakulut ovat olleet 667 000 € (toteuma 73,3 
%), toimintatuottoja ei ole ollut. 
 
Muissa sosiaalipalveluissa (sisältää perhepalvelut ja tukitoiminnan) toi-
mintakulut ovat olleet 598 000 € (toteuma 103,9 %) ja toimintatuotot 11 
000 € (toteuma 54,8 %). Toimintakulujen ylitys aiheutuu perhepalvelui-
den ennakoimattomista lastensuojelun avo- sekä sijaishuollon asiakas-
palvelujen ostoista. Arvioitu lisämäärärahatarve perhepalveluihin on 
noin 220 000 euroa. 
 
Perusterveydenhuollon kokonaiskulut ovat olleet 1 836 000 € (toteuma 
107,4 %) avohoidon toimintakulujen ollessa 807 000 € (toteuma 92,5 %) 
ja laitoshoidon toimintakulujen ollessa 774 000 € (toteuma 171,2). Pe-
rusterveydenhuollon osalta arvioitu lisämäärärahatarve on noin 650 000 
euroa. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on 
ollut ajanjaksolla 1.1.-31.9.2022 + 9,6 %. Erikoissairaanhoidon siirtovii-
vehoitopäivistä aiheutunut maksuosuus on kyseisellä aikajaksolla 
88 000 euroa ja suoritteisiin perustuvat kustannukset hoitojaksojen, en-
sihoidon ja pkl-käyntien osalta ovat 2 334 000 euroa (toteuma 82,2 %). 
Kasvua edellisvuoteen löytyy erityisesti vuodeosastohoidosta. Kasvua 
on usealla erikoisalalla, ja yleensä tällaisissa tilanteissa on kyse yksit-
täisistä potilaista, sillä koko sairaanhoitopiirin tasolla on nähtävissä sel-
keää laskua edellisvuoteen. Erikoissairaanhoidon kustannuksen ylityk-
sen arvioidaan olevan noin 200 000 euroa.  
 
Talouden toteuman sekä lisämäärärahatarpeen osalta on huomioitavaa, 
että syyskuun luvuissa on vielä osittain puutteellisia tietoja. On myös 
tiedossa, että Sosiaali- ja terveysministeriö tulee myöntämään kunnille 
valtionavustusta vuonna 2022 aiheutuviin sosiaali- ja terveydenhuollon 
covid-19 kustannuksiin testauksen, rokottamisen, hoidon ja muiden vält-
tämättömien covid-19-epidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten osalta. 
Avustus perustuu terveydenhuollosta saataviin toimintokohtaisiin nu-
meerisiin tietoihin, jotka eivät ole vielä tiedossa. Lisäksi on huomioitava, 
että lisämäärärahan tarve perustuu loppuvuoden osalta arvioon, joka on 
sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvissa tilanteissa osittain vaikeasti 
ennustettavaa.   

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta 

1. merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen 1.1.-31.9.2022.  
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 1 070 000 

euron anomuksen lisämäärärahasta, jakautuen: 
- Muihin sosiaalipalveluihin 220 000 euroa, ja  
- Terveydenhuoltoon 850 000 euroa.  
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Päätös:  1. Hyväksyttiin.  
 2. Hyväksyttiin.   
 
Liitteet:  Liite 1: Toteutumisvertailu1.1.-31.9.2022.  
 
Kh 7.11.2022 § 222  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 1 070 000 euron 

anomuksen lisämäärärahasta, jakautuen: 
- Muihin sosiaalipalveluihin 220 000 euroa, ja  
- Terveydenhuoltoon 850 000 euroa.  

 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola oli asiantuntijana kokouksessa tä-
män pykälän ajan klo 19.43-20.43. 

 
  Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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223 §  KUNTALAISALOITE KUNNAN ALUEELLE RAKENNETTAVIEN TUULIVOIMA-
LOIDEN SUOJAETÄISYYDEKSI  

 
Kh 7.11.2022 § 223 Jouko Sinkko on tehnyt kuntalaisaloitteen siitä, että Kosken Tl kunta 

asettaisi kunnan alueelle ilman kiinteistönomistajan suostumusta raken-
nettaville tuulivoimaloille suojaetäisyydeksi tuulimyllyjen ja asuin- 
/lomarakennuksien välille kaksi kilometriä. Aloitteen on allekirjoittanut 44 
henkilöä. 

  
Lainsäädännössä ei säädetä vähimmäisetäisyydestä tuulivoimaloiden ja 
asutuksen välillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2013 antanut 
lausunnon, jossa se on suositellut kahden kilometrin suojaetäisyyttä, 
mutta ministeriö on myöhemmin korjannut kantaansa todeten, ettei mi-
tään kategorista etäisyysrajaa ole perusteltua noudattaa.  Kunta voi 
määrätä alueensa maankäytöstä, vaikka lainsäädännössä vähim-
mäisetäisyyksistä olekaan säädetty. Useat kunnat ovat kuitenkin linjan-
neet, ettei tuulivoimaloita tule kaavoittaa tietylle etäisyydelle asutukses-
ta ja kaksi kilometriä usein määrätty suojaetäisyys.  

 
Lähtökohtana tuulipuiston suunnittelussa on tuulivoimaloista aiheutu-
vien vaikutusten, melun ja lapojen pyörimisestä aiheutuvan välkkeen, 
huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa. Tuulivoimaloiden rakentaminen 
edellyttää pääsääntöisesti kaavaa, jonka laadinnassa sovellettavaksi tu-
leva maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavan vaikutusten riittävää 
selvittämistä maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseksi. Useimmiten 
tuulivoimahankeen toteuttamiseksi laaditaan tuulivoimarakentamista oh-
jaava yleiskaava, jolla ohjataan rakentamista ja muuta alueiden käyttöä 
ja että suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu 
maisemaan ja ympäristöön.  

 
Valtioneuvosto on asetuksellaan linjannut, että tuulivoimaloiden ääni ei 
saa pysyvän tai vapaa-ajan asutuksen ulkoalueilla ylittää yöllä 40 desi-
belin ja päivällä 45 desibelin rajaa. Tuulivoimaloiden äänimallinnukset 
tehdään hankekohtaisesti.  

 
Mallinnusten laadinnassa noudatetaan vakiintuneesti ympäristöhallin-
non ohjetta tuulivoimaloiden melun mallintamisesta (2/2014), jossa ote-
taan esimerkiksi kantaa siihen, minkälaisiin lähtötietoihin mallinnuksen 
tulee perustua. Kun tuulivoimahankkeen mahdollistava kaava laaditaan 
siten, että mallinnuksin arvioidut meluvaikutukset pysyvät ohjearvojen 
puitteissa, täyttää kaava lähtökohtaisesti MRL:n vaatimukset tältä osin.  

 
Tuulivoima on hajautettua sähköntuotantoa, ja useat suomalaiset kun-
nat hyötyvät tuulivoiman tuomista miljoonainvestoinneista. Tuulivoima-
hanke tuo mukanaan muun muassa työpaikkoja, merkittäviä kiinteistö-
verotuloja, yhteisöverotuloja sekä maanvuokratuloja ja muuta elinvoi-
maa.  

 
Paikallisesti tuulivoimahankkeen työllistävä vaikutus koskee usein 
hankkeen rakennus sekä käyttö- ja kunnossapitovaiheita. Paikallista 
työvoimaa käytetään erityisesti maanrakennustöihin. Koko tuulipuiston 
elinkaaren ajan on paljon kysyntää majoitus-, ravintola- ja muille tuuli-
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voima-alan ulkopuolisille palveluille. Etenkin voimaloiden rakennusaika 
piristää paikallista elinkeinoelämää.  

 
Suurin työllistävä vaikutus tulee kuitenkin voimaloiden käytöstä ja kun-
nossapidosta. Keskimäärin noin kymmenen voimalaa vaatii kaksi huol-
tajaa työssäkäyntialueelle.  
Tuulivoimarakentamisen muututtua markkinaehtoiseksi tuulivoimahank-
keita on toteutettu Suomessa nopeaan tahtiin.  

 
Tuulivoimaloista saatava kiinteistövero on yksi merkittävimmistä tuuli-
voiman kunnille tuomista eduista. Tuulipuistossa sijaitsevasta maatuuli-
voimalasta voi kertyä sen elinkaaren aikana kiinteistöveroa yli 400 000 
euroa jokaista voimalaa kohden, mikäli kunta on ottanut käyttöön kor-
keimman mahdollisen voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin. Suurin 
osa Suomen tuulivoimaloista sijaitsee tuulipuistoissa ja niitä verotetaan 
voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin mukaan, kun taas yksittäisiä 
voimaloita verotetaan yleisen kiinteistöveron perusteella. Suomen suu-
rimmat tuulivoimakunnat saavat huomattavia kiinteistöverotuloja vuo-
dessa.  

 
Tuulivoimasta maksetaan yleensä korvausta laajemmalle alueelle kuin 
vain tuulivoimalan sijaintikohdan maanomistajalle. Maanomistajan nä-
kökulmasta tuulivoiman tuoma tuotto voi olla parempi kuin esimerkiksi 
saman alueen tuotto metsätalouskäytössä. Pääsääntöisesti alue säilyy 
metsätalouden, virkistystoiminnan ja muiden toimintojen käytössä, vaik-
ka tuulivoimalan välitön lähiympäristö raivataan puustosta vapaaksi. 
Sen lisäksi, että tuulivoima tuo maanomistajalle vuokratuloja, helpottaa 
se myös metsänhoitoa, sillä tuulivoimaloita varten rakennetut ja paran-
netut tiet helpottavat myös raskaita puukuljetuksia.  

 
Tuulivoima herättää huolta kuntalaisen elinpiiriin tullessaan. Paikallinen 
hyväksyttävyys hankkeen eri vaiheissa voi kuitenkin elää enemmän 
kuin yleinen hyväksyttävyys koko väestön tasolla mitaten. Riippumaton-
ta, tieteellistä tietoa kertyy tuulivoimasta koko ajan lisää. Voimaloiden 
tekninen kehityksen myötä niiden haittoja voidaan vähentää, mutta ne 
ovat kuitenkin olemassa maastossa.  

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle: 

1. ettei Kosken Tl kunta aseta tuulivoimaloille minimietäisyyksiä 
asuin- ja loma-asuntoihin nähden, vaan etäisyysrajat määritel-
lään hankekohtaisesti. 

2. aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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224 § ENERGIANSÄÄSTÖ-KAMPANJA, ASTETTA ALEMMAS 
 
Tekla 20.10.2022 § 68 Astetta alemmas on valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja, 

jota koordinoi Motiva. Kampanja tarjoaa konkreettisia vinkkejä energi-
ansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja 
liikenteessä. Kampanjaan on haastettu kaikki suomalaiset organisaatiot 
– yritykset, kunnat ja kaupungit, liitot ja järjestöt, oppilaitokset ja koulut 
mukaan. 

 
 Kampanjan tavoitteena on: 

• Kaikki suomalaiset tekevät konkreettisia ja nopeasti tehoavia ener-
giansäästötekoja. 

• Sähkön käyttöä rajoitetaan omatoimisesti vuorokauden huippukulu-
tustunneilla – arkisin klo 8-10 ja 16-18 välisenä aikana – siirtämällä 
sähkölaitteiden käyttöä ja lataamista toiseen ajankohtaan. 

• Energiankulutusta vähennetään kauttaaltaan koko yhteiskunnassa; 
kodeissa ja taloyhtiöissä, yrityksissä, kunnissa, järjestöissä ja oppi-
laitoksissa. 

 
  Kampanjan kotisivut ovat astettaalemmas.fi. 
 
 Tekninen toimi on valmistellut aihepiireittäin soveltuvia toimenpiteitä 

Kosken Tl kunnan osalta. Käydään keskustelua valmisteluaineistosta ja 
valikoituvista energiansäästötoimista. 

 
 Kunnan toiminnassa voidaan huomioida toimenpiteitä seuraavien aihe-

piirien alaisuudessa: 
• Lämmitys  
• Ilmanvaihto  
• Sähkönkulutus  
• Vedenkulutus  
• Säännölliset tarkistukset ja huolto  
• Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa  
• Energiatehokas käyttäytyminen  

 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- päättää liittyä kuntaorganisaationa kampanjaan 
- edetä energiasäästökampanjassa asian käsittelyn yhteydessä tar-

kentuvalla energiasäästötoimin. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Kh 7.11.2022 § 224  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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225 § KIRKONSEUDUN KORTTELIEN 51,52,53 JA 56 ALUEEN ASEMAKAAVANMUU-
TOS  

 
Kh 7.6.2021 § 121 Aloite asemakaavan laatimiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 

Alueella on ennestään asemakaava. 
 
 Kaavoituksessa suunnitellaan kerrostaloa kunnan omistamalle pappi-

lantähden tontille, tarkastellen samalla lähiympäristöä kokonaisuutena. 
Alue sijoittuu Hämeentien itäpuolella olevalle Värjärintien, Pappilantien 
ja Suutarintien rajaamalle 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 Pappilan alueen 

asemakaavoituksen ja kuuluttaa hankkeen vireilletulosta maankäyttö- ja 
rakennuslain edellyttämällä tavalla. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kh 11.10.2021 § 194  Asemakaavamuutosta varten aluearkkitehti Pilar Mesequer on laatinut 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavan nimi on Kirkonseudun kort-
telien 51,52,53 ja 56 alueen asemakaavamuutos. 
 
Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liittee-
nä. 

  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kirkonseudun korttelien 51,52,53 ja 

56 alueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
ja kuuluttaa kaavan vireille. Lisäksi kunnanhallitus lähettää osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman tiedoksi osallisille maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämällä tavalla.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kh 7.11.2022 § 225 Asemakaavamuutoksen osalta pidettiin kaavailta, jossa kuntalaiset sai-

vat tietoa asemakaavamuutoksesta. Lisäksi he esittivät omia näkemyk-
siään kaavamuutoksesta. Aluearkkitehti Pilar Mesequer on laatinut kaa-
valuonnoksen yleisötilaisuudessa saadun palautteen sekä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen osalta. 

 
Asemakaavaluonnos on esityslistan liitteenä. 

 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. Lisäksi 

kunnanhallitus lähettää asemakaavaluonnoksen tiedoksi osallisille 
maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.  

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  Taisto Lehti jätti asiasta eriävän mielipiteen. 
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226 § VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-
2025 

  
Kh 7.11.2022 § 226  Vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu ottaen huomi-

oon kunnanhallituksen antamat taloussuunnitelman 2024-2025 sekä ta-
lousarvion 2023 laadintaohjeet. 

 
 Talousarvioasetelman mukaisesti valtuustotason tavoitteet ja päämää-

rät tulee asettaa laajempina kokonaisuuksina ja toiminnallisten tavoittei-
den määrä ei saa kasvaa liikaa.  

 
Vuosi 2023 sisältää suuren muutoksen, Varsinais-Suomen hyvinvointi-
alueen aloittaessa toimintansa. Muutos on historiallisen suuri ja aiheut-
taa sopeuttamispainetta kunnan toimintoihin. 
 
Vuoden 2022 investoinnit ovat olleet maltillisella tasolla ja kunnassa ei 
ole ollut tekeillä mitään mittavampaa rakennushanketta uuden palo-
aseman rakentamisen jälkeen. Vuoden 2023 talousarvioesityksen sisäl-
tyy uuden puhdistamon rakentamisen aloittaminen. 

 
Lautakuntien esitysten ja valmistelun perusteella koottu ja kunnan johto-
ryhmän ja hallinto- ja taloustoimiston päivittämä alustava talousarvio 
vuodelle 2023 näyttää seuraavalta (ulkoinen käyttötalous): 
 

 Ta 2023 TP 2021  Ta 2022 

    
Toimintatuotot 3 329 092     6 393 407      6 476 680 

Toimintakulut -9 393 072       -21 098 746 -21 642 254 

Toimintakate   -6 063 980   -14 705 339 -15 165 574 

Vuosikate 1 759 110 1 916 871        736 041 

Tilik. yli-/alijäämä 1 154 042 1 198 562            7 378 
 
 
Tärkeitä painopistealueita ovat sote-uudistuksen käynnistymisen vaiku-
tusten hallinta ja kuntastrategian jalkauttaminen osaksi kunnan palvelu-
tuotantojärjestelmää. Oman toiminnan kehittäminen taloudellisesti kes-
tävästi ja asukaslähtöisesti on ollut talousarviolaadinnan keskiössä. 
 
Rahoitusosassa verotuloarvio on laskettu käytettävissä olevien Suomen 
Kuntaliiton arvioiden ja verotuloennusteiden ja –toteutumien perusteella 
siten, että verotulot vuonna 2023 olisivat 7,36 veroprosentilla ja nykyisil-
lä kiinteistöveroprosenteilla 3.520.000 euroa. Epävarman tilanteen 
vuoksi niin verotulot kuin toimintatuototkin ovat arvioidut erittäin maltilli-
sesti. 
 
Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 4.270.000 euroa, joka on 
4.160.015 euroa vähemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa.  
 
Tässä taloudellisesti ja toiminnallisesti epävarmassa ajassa toimialojen 
tulee erittäin tarkasti seurata oman toimialan lisäksi kunnan kokonaista-
louden tilannetta. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita osavuosira-
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porttien yhteydessä, ja tarvittaessa esittää kunnanvaltuustolle muutos-
esityksiä toimintaan ja talouteen. 
 
Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen talousarvioehdotus tullaan viimeis-
telemään ja siihen lisätään suunnitelmavuodet 2024-2025. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedokseen. 
  
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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227 §  ILMOITUSASIAT 
 
Kh 7.11.2022 § 227 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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228 §  MUUT ASIAT 
 
Kh 7.11.2022 § 228 Kunnanjohtaja selosti mahdollisesta maanvaihdosta Hevonlinnan alu-

eella. 
 Keskusteltiin Paimionjoki-yhdistyksen toiminnasta. 
 
   
 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä asiat tiedokseen. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  7.11.2022     

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:  
214,215,216,217,218,220,221,222, 
223,224,225,226,227,228    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:       

       

         

                

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

  valittamalla.    219     

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki §       
         

                

        

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:     

         

         

  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kosken Tl kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon   
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aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
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 14.11.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


