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Pöytäkirjantarkastajat: 

321 

Kokousaika  Maanantai 28.11.2022, klo 18:00-19.08 
 
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 saapui klo 18:08  
olleet  Toivonen Timo valt. I vpj. x (Teams)   
  Reichardt Ragni valt. II vpj x 
  Partanen Henri kj /esittelijä/ x 

  pöytäkirja  
       
Laillisuus ja  § 229 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 229-239 
 
Pöytäkirjan  § 230 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 1.12.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Pertti Kujala   Taisto Lehti  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 5.12.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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 229 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 28.11.2022 § 229 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 25.11.2022. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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230 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 28.11.2022 § 230 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 Pertti Kujala ja Taisto Lehti. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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231 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 28.11.2022 § 231  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

Sivistyslautakunta 23.11.2002 
Tekninen lautakunta 24.11.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  176-187 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  

Marja Jalli saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo: 
18.08.  
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232 §  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. 
 
Kh 7.11.2022 § 232 
  
 
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 
- Kosken Tl kunnan Jokela RN:o 2:38 tila yhteensä 205200 m2, 

luovuttaja Oksanen Simo 
- Kosken Tl kunnan Haarnoja RN:o 7:25 tila yhteensä 181930 m2, 

luovuttaja Kujala Väinö 
- Kosken Tl kunnan Rajamaa RN:o 2:20 tila yhteensä 2600 m2, 

luovuttaja Alhaisi Eva, Alhaisi-Savola Elvi ja Savola Veikko kp 
 

-  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
  



326 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
31500 Koski Tl  28.11.2022 
______________________________________________________________________________  
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

233 § KUNNANVALTUUSTON 27.9.2021 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN- 
 PANO 
 
Kh 28.11.2021 § 233 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 10.10.2022 tekemät päätökset
  laillisiksi sekä päättää panna ne täytäntöön seuraavin toimenpitein: 
 
  35 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

36 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 

37 § Jäsenen valinta sosiaalilautakuntaan 
 
  38 § Hyvinvointiraportti vuodelta 2021 
 

39 § Vastine vuoden 2021 arviointikertomukseen kunnanhalli-
tuksen osalta 

 
40 § Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen liikkeenluovutus 

varsnais-suomen hyvinvointialueelle 
 

41 § Osavuosiraportti 2/2022 
 

42 §  Kosken Tl kunnan kuntastrategia 
 

43 § Ilmoitusasiat 
 

44 § Muut asiat 
 

   

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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234 § KAAVOITUSKATSAUS 2023 
 

Kh 28.11.2022 § 234 Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa laatimaan vähintään ker-
ran vuodessa kaavoituskatsauksen (MRL 7 §). 

Kaavoituskatsauksessa esitellään Koskella Tl ja maakunnan liitossa 
valmisteilla olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Kaavoituskat-
sauksessa esitellään vain vähäistä merkittävämmät kaavat. 

Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten mah-
dollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitus-
ta tutuksi kuntalaisille. 

Kaavoituskatsaus 2023 on esityslistan liitteenä. 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee Kosken Tl 
kunnan kaavoituskatsauksen 2023 tiedoksi.  

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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235 §  NIMEÄMISPYYNTÖ VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN JA ALUEEN 
KUNTIEN VÄLISEEN MAAHANMUUTTAJAPALVELUIDEN JA KOTOUTTAMISEN 
YHTEISTYÖRYHMÄÄN  

 
Kh 28.11.2022 § 235 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-

huollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvin-
vointialueille 1.1.2023 alkaen.  
 
Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaiset tehtä-
vät tulevat edellyttämään jatkossa tiivistä yhteistyötä kunnan eri toi-
mialojen ja hyvinvointialueen kesken. Yhteistyön suunnittelua ja organi-
sointia varten on hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiossa päätetty 
perustaa maahanmuuttajapalveluiden ja kotouttamisen yhteistyöryhmä. 
 
Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa yhteistyöryhmään. Nimettä-
vän henkilön olisi hyvä olla sellainen henkilö, jonka on suunniteltu vas-
taavan kunnassa ko. asioista 1.1.2023 alkaen.  
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita Kosken Tl kunnan edustajaksi hyvinvointi-
koordinaattori Katri Honkalan.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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236 § VARSINAIS-SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN AIESITOUMUS  
 
Kh 28.11.2022 § 236  Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoittei-

den mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää 
kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason 
nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelman rahoitus tu-
lee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Jä-
senvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma 
(RRP), jotta se voi saada elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. 
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän 
kasvun ohjelmaa.  

 
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomen kestävän kasvun ohjel-
man pilarista 4, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä, ja 
osin pilarista 3, joka koskee työllisyysasteen ja osaamistason nostamis-
ta kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Avustusten myöntäminen jaksote-
taan kahteen hakuvaiheeseen siten, että avustusten käyttöajat muodos-
tavat katkeamattoman kokonaisuuden. Ensimmäinen haku käynnistyi 
vuoden 2021 lopussa ja koski vuotta 2022. Toinen haku toteutetaan 
syksyllä 2022 ja koskee vuosia 2023–2025.  
 
Valtionavustuksina jaettavissa oleva enimmäismäärä vuosille 2023–
2025 on yhteensä 255,6 miljoonaa euroa. Haettavissa oleva valtion-
avustus kohdentuu eri investoinneille hankeoppaassa esitetyllä tavalla. 
Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustuk-
seen oikeuttaviin kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta. Valtionavus-
tuksiin varattu kokonaiseuromäärä perustuu valtion talousarvion mo-
mentille 33.60.61 (EU:n rahoitus kestävän kasvun ohjelmaan) tehtyihin 
varauksiin.  
 
Varsinais-Suomen kestävän kasvun ohjelman (RFF) päätavoitteet ovat:   
1. Parantaa työelämän ulkopuolella olevien osatyökykyisten henkilöi-

den työllistymisedellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista 
osallisuutta mm. kehittämällä sosiaali- ja terveyskeskusten työkyvyn 
tuen matalan kynnyksen palveluita.  

2. Parantaa mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden ja mielenter-
veyskuntoutujien työhön pääsyä, paluuta ja töissä pysymistä. 

3. Edistää hoitotakuun toteutumista, sekä purkaa piilevää ja tiedossa 
olevaa hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa kehittämällä palvelujen si-
sältöä, palveluketjuja ja mm. ottamalla käyttöön tarkoituksenmukai-
sia digitaalisia välineitä seuraavien asiakasryhmien palveluissa:  
a) lapset, nuoret ja perheet, joilla on tunnistettuja tai tunnistamatto-
mia mielenterveys- tai päihdeongelmia tai ovat korkeassa riskissä 
sairastua niihin  
b) monioireiset, erityisesti väsymysoireista kärsivät  
c) julkisen sektorin perustason palveluista riippuvaiset potilaat ja 
asiakkaat, erityisesti ne, jotka tarvitsevat paljon palveluja tai joilla 
palvelutarve on pysyvä tai pitkäaikainen  

4. Vapauttaa hoitohenkilökunnan työaikaa kehittämällä tukipalvelujen 
ja SOTE ammattilaisten välistä työnjakoa.  
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5. Ottaa käyttöön alueellisia, skaalautuvia ja kustannusvaikuttavia, di-
gitaalisia palveluita vahvistaa kustannusvaikuttavuutta tukevaa tie-
topohjaa kehittämällä omaa tietotuotantoa ja ottamalla käyttöön 
kansallisesti valittuja tietosisältöjä.  

6. Edistää vaikuttavuusperusteista ohjausta yhdessä kansallisen tason 
toimijoiden kanssa.  

 
Varsinais-Suomen kestävän kasvun hankehakemuksessa (rahoitusha-
kemus 2) haetaan edellä mainittuihin toimenpiteisiin valtionavustusta 25 
745 294 €. Avustus on käytettävissä 1.1.2023 – 31.12.2025. Ennen val-
tionavustuspäätöstä syntyneet kustannukset voivat liittyä vain hankeha-
kemuksen valmisteluun.  
 
Hankehallinnoijana toimiva Varsinais-Suomen hyvinvointialue lähettää 
aiesitoumuslomakkeen Sosiaali- ja terveysministeriöön 28.11.2022 
mennessä. Projektipäällikkö Antti Kaituri pyytää alueen kunnilta ja toimi-
joilta päätösvaltaisen toimielimen aiesitoumusta hankkeeseen osallis-
tumisesta 15.11. mennessä. Hankkeesta ei aiheudu kunnalle kustan-
nuksia.  
 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä aiesitoumuksen Varsinais-Suomen kestä-
vän kasvun hankkeeseen osallistumisesta.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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237 § TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUKSEN MÄÄRÄAIKAINEN JATKO   
 
 
Kh 28.11.2022 § 237 Kosken Tl kunnalla on Attendolta Terveystalolle siirtynyt työterveyshuol-

lon sopimus vuodelta 2017. Työterveyshuollon sopimus on päättymässä 
31.12.2022.  

 
Kunnanjohtaja on neuvotellut Terveystalon kanssa ja työterveyshuollon 
sopimus olisi perusteltua tehdä Terveystalon kanssa.  
 
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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238 §  ILMOITUSASIAT 
 
Kh 28.11.2022 § 238 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  



333 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
31500 Koski Tl 28.11.2022 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

239 §  MUUT ASIAT 
 
Kh 28.11.2022 § 239  

1. Keskusteltiin Kosken Tl kunnan osallistumisesta rakenna- ja re-
montoi messuille. 

2. Keskusteltiin Meijerin tyhjänä olevan tilan vuokraamisesta. 
3. Keskusteltiin kuntamarkkinoinnista. 

 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä asiat tiedokseen. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  28.11.2022     

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: 
229,230,231,233
, 234,138,139     

                

  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.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 232      
         

                

        

OIKAISUVAATIMUSOHJEET           

Oikaisu- 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen 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: 235,236,237    

         

         

  

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 lähet-
tämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäise-
nä 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 5.12.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


