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Kunnanvaltuusto 14.11.2022 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Kokousaika  Maanantai 14.11.2022 kello 19.00-20.02  
 
Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, valtuustosali  
 
Saapuvilla  Liite nro 1    
olleet jäsenet  
 
Muut saapuvilla Sivistysjohtaja Piritta Sihvonen 
olleet   
 
Saapuvilla yleisölehtereillä 
     
 
Laillisuus ja  § 47 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 47-57 
 
Pöytäkirjan  § 48 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset  
 
  Marja Jalli                       Piritta Sihvonen 
  Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan    
tarkastus  Torstaina 17.11.2022 
 
Tarkastusaika  
 
 
Allekirjoitukset Teijo Reunanen  Jarmo Ruohonen 
       
 
Pöytäkirjan  24.11.2022 Kosken Tl kunnantalo kello 9.00-15.00 
nähtävänäolo 
 
 
Todistaa 
  Sivistysjohtaja Piritta Sihvonen 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

47 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   

 
Kv 14.11.2022 § 47 Kosken Tl kunnan hallintosäännön luvun 15 § 3:n mukaan kokouskutsun 

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

 
  Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin 

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

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

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

tuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunkin valtuus-
toryhmän kolmelle ensimmäiselle varavaltuutetulle 9.11.2022 ja kuulutus 
kokouksesta on samana päivänä asetettu kunnan ilmoitustaululle.  

 
Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen mahdollisesti ilmoit-

tamat esteet sekä varavaltuutettujen osanotto kokoukseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

48 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 
Kv 14.11.2022 § 48 Kosken Tl hallinnonsäännön luvun 15 § 25:n mukaan valtuuston pöytä-

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

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

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

 
  Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ilmoitettu yleisesti nähtävillä 

olevaksi torstaina 24.11.2022 klo 9.00 – 15.00 
 
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
  Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Teijo Reunanen ja Jarmo 

Ruohonen. 
   
  Tarkastus esitetään suoritettavaksi kunnanvirastossa torstaina  

17. päivänä marraskuuta 2022. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

49 § 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. 
 
Kv 14.11.2022 § 49 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

50 §  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 ryh-
mien 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 rahoituk-
sesta, 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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Pöytäkirjantarkastajat: 

Kv 14.11.2022 § 50 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

51 § DIGITAITOJA IKÄÄNTYNEILLE HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN JA KUSTANNUS-
PAIKAN 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 talousar-
vioon. Hanketta hallinnoi kirjastotoimi. 

 
Avustuksen käyttöaika on 4.4.2022-31.12.2023. Hankkeen tavoite on ke-
hittää toimintamalli, jolla kunnan ikääntyneet kunnosta, taitotasosta, lait-
teista ja elämäntilanteesta riippumatta saadaan digiopastuksen piiriin, 
mikä vahvistaa ikääntyneiden osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja ar-
jessa selviytymistä. 

 
Koska koko haettua summaa ei myönnetty, joudutaan sekä aikataulua 
että ajateltua toimintaa muuttamaan. Hanketyöntekijä Lauri Honkala val-
mistelee kesän aikana tulevaa toimintaa, joka alkaa täydellä teholla elo-
kuussa.  

 
Päätösesitys: Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle uuden kustannuspai-

kan lisäämistä vuoden 2022 kustannusarvioon nimellä Digitaitoja ikään-
tyneille. 

 

Päätös:  Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle uuden kus-
tannuspaikan lisäämistä vuoden 2022 kustannusarvioon nimellä Digi-
taitoja ikääntyneille. 

 
Kh 17.10.2022 § 210 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle uuden kustannuspaikan 
lisäämistä vuoden 2022 talousarvioon nimellä Digitaitoja ikääntyneille. 

 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kv 14.11.2022 § 51 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

52 §          MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO JA LISÄMÄÄRÄRAHA, KÄYTTÖTALOUS 
  
Tekla 20.10.2022 § 71 Vuoden 2022 talousarvioon varatut menovaraukset käyttötalouden osalta 

ovat ylittyneet määrättyjen kustannuspaikkojen osalta. Ylitysten perus-
tana ovat menojen muodostuminen ennakoitua suuremmiksi ja muutok-
set toteutuslaajuuksissa. Toimintojen laajuus ja laadukkuus ovat olleet 
tavanomaisella tasolla. 

  
 Käyttötalouden osalta kustannuspaikkaryhmien välisistä siirroista päät-

tää kunnanvaltuusto. 
 
 Määrärahojen siirtotarpeet: 

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

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

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

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

- Tililtä 4390 – 12214(Mäenrannan kiinteistö); tilille 4390 – 12216 (Pal-
velukeskus); 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 kun-

nanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelyn mukaiset määrärahojen siirrot 
ja lisämäärärahan. 

 
Käsittely: Määrärahojen siirtotarpeet: 

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

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

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

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

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

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

- 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 kustannuspaikkaryh-
mien toteumaa suhteessa menojen määrärahoihin. Määrärahojen siirto 
kustannuspaikkaryhmien välillä edellyttää valtuuston hyväksyntää. 

 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle hyväksyttäväksi käsittelyn yhteydessä tarkennetut mää-
rärahojen siirrot.  

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

hojen siirrot. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
Kv 14.11.2022 § 52 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

53 §  SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 1-9/2022 SEKÄ ANOMUS LI-
SÄMÄÄRÄRAHASTA 

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

tuu 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). Perus-
terveydenhuollon osalta arvioitu lisämäärärahatarve on noin 650 000 eu-
roa. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on ollut 
ajanjaksolla 1.1.-31.9.2022 + 9,6 %. Erikoissairaanhoidon siirtoviivehoi-
topäivistä aiheutunut maksuosuus on kyseisellä aikajaksolla 88 000 eu-
roa ja suoritteisiin perustuvat kustannukset hoitojaksojen, ensihoidon ja 
pkl-käyntien osalta ovat 2 334 000 euroa (toteuma 82,2 %). Kasvua edel-
lisvuoteen löytyy erityisesti vuodeosastohoidosta. Kasvua on usealla eri-
koisalalla, ja yleensä tällaisissa tilanteissa on kyse yksittäisistä potilaista, 
sillä koko sairaanhoitopiirin tasolla on nähtävissä selkeää laskua edellis-
vuoteen. Erikoissairaanhoidon kustannuksen ylityksen arvioidaan olevan 
noin 200 000 euroa.  
 
Talouden toteuman sekä lisämäärärahatarpeen osalta on huomioitavaa, 
että syyskuun luvuissa on vielä osittain puutteellisia tietoja. On myös tie-
dossa, että Sosiaali- ja terveysministeriö tulee myöntämään kunnille val-
tionavustusta vuonna 2022 aiheutuviin sosiaali- ja terveydenhuollon co-
vid-19 kustannuksiin testauksen, rokottamisen, hoidon ja muiden välttä-
mättömien covid-19-epidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten osalta. 
Avustus perustuu terveydenhuollosta saataviin toimintokohtaisiin numee-
risiin tietoihin, jotka eivät ole vielä tiedossa. Lisäksi on huomioitava, että 
lisämäärärahan tarve perustuu loppuvuoden osalta arvioon, joka on so-
siaali- ja terveydenhuollon muuttuvissa tilanteissa osittain vaikeasti en-
nustettavaa.   

 
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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Pöytäkirjantarkastajat: 

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 ano-

muksen 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. 

 
Kv 14.11.2022 § 53 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

54 §                TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Kh 7.11.2022 § 220 Kuntalain 111 §:n mukaan: "Viimeistään talousarvion hyväksymisen yh-

teydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistö-
veroprosenteista 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 So-

siaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun 
lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa. Vastaavasti on säädetty 
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 ennallaan. 
 
  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 
  * Yleinen     0,93  
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  * 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. Talous-
arvio on laadittu 7,36 veroprosentilla ja voimassa olevien kiinteistövero-
prosenttien alarajojen mukaan. Valmistelun mukaan tasapainoinen ta-
lousarvio 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 hyväksy-
misen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden 
taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvi-
oitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Alijäämä voidaan kattaa mm. 
edellisten tilikausien ylijäämällä. Kunnalla on vuoden 2021 tilinpäätök-
sessä 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. 
 
Kv 14.11.2022 § 54 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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55 §  KUNTALAISALOITE KUNNAN ALUEELLE RAKENNETTAVIEN TUULIVOIMALOI-
DEN 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- /loma-
rakennuksien välille kaksi kilometriä. Aloitteen on allekirjoittanut 44 hen-
kilöä. 

  
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 asutuk-
sesta 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 
tuleva maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavan vaikutusten riittä-
vää selvittämistä maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseksi. Useimmi-
ten tuulivoimahankeen toteuttamiseksi laaditaan tuulivoimarakentamista 
ohjaava yleiskaava, jolla ohjataan rakentamista ja muuta alueiden käyt-
töä ja että suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö so-
peutuu 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 hank-
keen rakennus sekä käyttö- ja kunnossapitovaiheita. Paikallista työvoi-
maa käytetään erityisesti maanrakennustöihin. Koko tuulipuiston elin-
kaaren ajan on paljon kysyntää majoitus-, ravintola- ja muille tuulivoima-
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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 voi-
maloita verotetaan yleisen kiinteistöveron perusteella. Suomen suurim-
mat tuulivoimakunnat saavat huomattavia kiinteistöverotuloja vuodessa.  

 
Tuulivoimasta maksetaan yleensä korvausta laajemmalle alueelle kuin 
vain tuulivoimalan sijaintikohdan maanomistajalle. Maanomistajan näkö-
kulmasta tuulivoiman tuoma tuotto voi olla parempi kuin esimerkiksi sa-
man alueen tuotto metsätalouskäytössä. Pääsääntöisesti alue säilyy 
metsätalouden, virkistystoiminnan ja muiden toimintojen käytössä, 
vaikka 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. Riippuma-
tonta, tieteellistä tietoa kertyy tuulivoimasta koko ajan lisää. Voimaloi-
den 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. 
 
Kv 14.11.2022 § 55 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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56 § ILMOITUSASIAT 

 
Kv 14.11.2022 § 56 
 
Päätös:  Kokouksessa ei ollut ilmoitusasioita. 
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57 § MUUT ASIAT 
 
 
Kv 14.11.2022 § 57 
 
Päätös:   

1. Lautakuntien puheenjohtajat kertoivat lautakuntien ajankohtaiset 
asiat. 
 

2. Perussuomalaisten aloite eläkeläisten kuljetuspalveluiden paran-
tamiseksi. 
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KUNNANVALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO     Liite 1 

      

Kosken Tl kunnanvaltuuston kokous  14.11.2022     

      

47 §     Kokouksen laillisuus      

 Läsnä Poissa Jaa Ei  Tyhjä 

Anttila Jyrki x     

Hahko Virpi x     

Jalli Marja x     

Ketola Janne  x    

Kujala Pertti x     

Laakso Tero x     

Lehti Taisto x     

Lindholm Veera x     

Mattila Marja x     

Mikkola Jaakko x     

Mikkola Laura x     

Mäkitalo Martti x     

Niemelä-Laaksonen Anne x     

Pietilä Heikki x     

Puumalainen Leena x     

Reichardt Ragni  x    

Relander Lassi x     

Reunanen Teijo x     

Ruohonen Jarmo x     

Toivonen Timo x     

Vaparanta Riina x     

VARAVALTUUTETUT      

SUOMEN KESKUSTA R.P.      

1. Hämäläinen Risto       

2. Palomäki Marja      

3. Kulmanen Frans      

KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.      

1. Leino Toni      

2. Luhtala Tapio      

3. Kulo Eemeli x     

SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATT PUOLUE R.P.      

1. Jansson Mika                                                              

VIHREÄT           

1. Rantanen Tapani                                                    x     

2. Hondelmann Jannik      

PERUSSUOMALAISET      

1.Haavisto Markus      

2.Satto Tapio      

3.Vaara Harri      

Yhteensä __21______
__ 
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Puheenjohtaja ___________________________ Pöytäkirjanpitäjä_______________________  
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VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen   Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä  

perusteet  kunnanvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 
  tai täytäntöönpanoa. 47,48,56,57 
     
   
 

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

ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
  Pykälät ja valituskiellon perusteet 
   
 
 

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

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 7. krs, Turku 

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku 

  

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

 
  Kunnallisvalitus, pykälät   valitusaika 30 pv 
  49,50,51,52,53,54,55 
 

 
  Hallintovalitus, pykälät  valitusaika 
   
 
 

 
  Muu valitusviranomainen, pykälät valitusaika 
  osoite ja postiosoite 
 

 
 

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

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

 
Valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

• päätös on muuten lainvastainen. 
 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen 
valitusajan päättymistä. 

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

sisältö  vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Valituksessa on ilmoitettava 

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

tehtäväksi 
▪ muutosvaatimuksen perusteet 

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

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

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

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

 
 

Valitusasiakirjojen Valitus on valittajan tai valituksen muun laatijan  

toimittaminen omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja pos-
tiosoite. 
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Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk-
sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe-
rille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty-
mistä. 
  
 

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

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

 

 
Pöytäkirja  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kosken Tl 

kunnan kirjaamosta.  
 

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

 
 

Pöytäkirja on 21.11.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 
 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 

 
Lisätietoja   Kunnanjohtaja Henri Partanen puh. 044 744 1112 
 


