
Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 16/2022 
Kunnanhallitus 12.12.2022 
______________________________________________________________________________ 
  
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

337 

Kokousaika  Maanantai 12.12.2022, klo 18:00-20.07 
 
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 (Teams)  
olleet  Toivonen Timo valt. I vpj. x (Teams)   

Reichardt Ragni                 valt. II vpj x saapui kokoukseen klo 18.05 
§:n 240 aikana. 

  Partanen Henri kj /esittelijä/ x 
  pöytäkirja  

       
Laillisuus ja  § 240 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 240-255 
 
Pöytäkirjan  § 241 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 15.12.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Marja Mattila   Laura Mikkola  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 19.12.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

240 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 12.12.2022 § 240 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 9.12.2022. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 Ragni Reichardt saapui kokoukseen klo 18.05 tämän pykälän käsittelyn 

aikana. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

241 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 12.12.2022 § 241 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: 

242 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 12.12.2022 § 242  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

Ympäristönsuojelulautakunta 30.11.2002 
Sosiaalilautakunta 1.12.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  187-198 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

243 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 31.10.2022  
 
Kh 12.12.2022 § 243 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Kos-

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

 
Tarkasteluvälillä 1.1. – 30.11.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa 
ennen vähennyksiä 6.048.910 euroa, joka on 57.788 euroa (0,9 %) 
enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
 
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 738.676 euroa, joka on 
178.968 euroa (-19,5 %) vähemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan ai-
kaan.  

 
Kiinteistöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 525.507 euroa, joka 
on 47.123 euroa (9,9 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan ai-
kaan. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
7.313.092 euroa, joka on 76.058 euroa (1,1 %) vähemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tie-

toonsa saatetuksi.  
 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

244 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.10.2022 (83,3%)  
 
Kh 12.12.2022 § 244 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimin-

tatuotot ovat toteutuneet 80,3% ja toimintakulut 82,9 %. Toimintakate on 
toteutunut 83,5 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 1.045.010 
euroa, joka on 122.852 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuon-
na 2021. Verotuloja on kertynyt 91,0 % ja valtionosuuksia 92,8 % suh-
teessa talousarvioon.  
 
Tuloslaskelma 1.1. – 31.10.2022 on esityslistan liitteenä.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. – 31.10.2022 

tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

245 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 12.12.2022 § 245 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Huhtila RN:o 2:184 tila yhteensä 1200 m2, 
luovuttajat Kuusinen Arvo ja Leime-Kuusinen Tuula 

- Kosken Tl kunnan Vahansaari RN:o 1:142, tila yhteensä 5053 
m2, luovuttaja Hämäläinen Arto 

  
  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

246 § KONSERNIOHJEEN ANTAMINEN 
 
Kh 12.12.2022 § 246 Kosken Tl kunnan kuntakonserniin kuuluu vuoden 2022 tilinpäätökses-

sä yksi tytäryhteisö, viisi kuntayhtymää ja kolme osakkuusyhteisöä.  
Kunnan tulee kuntalain mukaan laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä 
konsernitase liitteineen.  Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 
kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kunnan tilikausi 
on kalenterivuosi. 

 
Jotta kunnan tilinpäätös konsernitaseineen voidaan antaa riittävän 
ajoissa, on tytär- ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätökset saatava riittävän 
ajoissa ja niistä on käytävä ilmi konsernitaseen laatimisessa tarvittavat 
tiedot.  Turvatakseen tietojen riittävän saannin ajoissa, kunta emoyhtiö-
nä, voi antaa tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille tilinpäätöksen laa-
dintaohjeita. 

 
  Erikseen jaettavana asiakirjana esitys konserniohjeeksi. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy konserniohjeen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

247 § KUNNANVALTUUSTON 14.11.2022 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN- 
 PANO 
 
Kh 14.12.2022 § 247 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 14.11.2022 tekemät päätökset
  laillisiksi sekä päättää panna ne täytäntöön seuraavin toimenpitein: 
 
  47 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

48 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta  
 

49 § Lisäys talousarvioon 2022/ Perusopetus 
 

50 § Lisäys talousarvioon 2022/ Varhaiskasvatus 
 

51 § Digitaitoja ikääntyneille hankkeen käynnistäminen ja kus-
tannuspaikan lisääminen talousarvioon 2022 

 
52 §  Määrärahojen siirto ja lisämääräraha, käyttötalous 
 
53 § Sosiaalilautakunnan talouden toteuma 1-9/2022 sekä 

anomus lisämäärärahasta 
 
54 § Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määräämi-

nen 
 
55 §  Kuntalaisaloite kunnan alueelle rakennettavien tuulivoima-

loiden suojaetäisyydeksi 
 

56 § Ilmoitusasiat 
 

57 § Muut asiat 
 

   

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

248 §  VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TASEEN YLI-/ALIJÄÄMIEN KÄ-
SITTELY 

 
Kh 12.12.2022 § 248 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 8.11.2022 päivä-

tyllä otteella hallituksen pöytäkirjasta § 112 lähestynyt kuntia kuntayh-
tymän taseen yli-/alijäämien käsittelystä ennen hyvinvointialueelle siir-
tymistä.  

 
Kuntayhtymän jäsenkuntien tulee lakisääteisesti kattaa kuntayhtymän 
mahdollinen alijäämä, eivätkä jäsenkunnat voi siitä päättää toisin. Sen 
sijaan mahdollinen ylijäämä siirtyy ilman erillistä jäsenkuntien päätöstä 
hyvinvointialueelle Sosiaali- ja terveyshuoltoa ja pelastustoimea koske-
van lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 20 § säädetyn mukai-
sesti.  

 
Kuntayhtymän hallitus ehdottaa jäsenkunnille, että ne tekisivät ennen 
31.12.2022 päätöksen, jonka mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoito-
piirin taseeseen 31.12.2022 kertynyt mahdollinen ylijäämä jaetaan ko-
konaan kuntayhtymän jäsenkunnille perussopimuksen 6 §:n mukaisesti 
peruspääomaosuuksien suhteessa.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Varsinais-Suomen sai-

raanhoitopiirin taseeseen 31.12.2022 kertynyt mahdollinen ylijäämä jae-
taan kokonaan kuntayhtymän jäsenkunnille perussopimuksen 6 §:n mu-
kaisesti peruspääomaosuuksien suhteessa.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

249 § TOIMIELINTEN OSAVUOSIRAPORTIT 2022/9 KUNNANHALLITUKSELLE/ KUN-
NANVALTUUSTOLLE  

 
Kh 12.12.2022 § 249 Kunnanhallituksen antamien vuoden 2022 osavuosiraportin laatimisoh-

jeiden mukaan hallintokuntien tulee seurata vuoden aikana tarkasti ta-
lousarvionsa toteutumista sekä valtuuston asettamien tavoitteiden. että 
määrärahojen riittävyyden kannalta.  

 
Hallintokunnat raportoivat kunnanhallitukselle talousarvion tehtävätason 
toteutumisen 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta ja 30. syyskuuta toteutu-
mien mukaan. Osavuosiraportti tehdään samalla kaavalla kuin toiminta-
suunnitelma ja tilinpäätös, jolloin se on jo osa vuoden 2022 tilinpäätöstä 
ja täydennetään taas syyskuussa ja edelleen vuoden lopun tapahtumil-
la.  

 
Raportti on annettu myös investointien toteutumisesta.  
 
Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-30.9.2022 toimie-
limittäin on kunnanhallituksen esityslistan viiteaineistona. Toteumatekstit 
täydentyvät laadintaohjeiden mukaisesti ensimmäiseltä vuosikolman-
nekselta kesäkuun loppuun. Uusin tuloslaskelma toimitetaan myös kun-
nanvaltuustolle tiedoksi.  
 

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle 
toiminnan ja talouden seurantaraportin 30.9.2022 tiedokseen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa. 
  



348 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
31500 Koski Tl  12.12.2022 
______________________________________________________________________________  
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

250 §          LISÄMÄÄRÄRAHA, INVESTOINTIHANKE UIMARANNAN SAUNA 
 
Tekla 24.11.2022 § 79  
 Kosken Tl kunnan uimarannan saunan korjauksen yhteydessä on tullut 

esiin huomioita, joiden takia korjaustyön laajuutta on ollut syytä laajen-
taa. Havainnot liittyivät poikkeavaan kosteuspitoisuuteen osassa beto-
nisen alapohjan pintalaattaa. Myös pinta- ja pohjalaatan välinen läm-
möneriste on todettu olevan vesimärkä. 

 
 Hankkeen korjaukset ovat muutoin edenneet ennalta laaditun korjaus-

työselostuksen mukaisesti. 
  
 Korjaustyön laajuuden muutoksesta ja muusta kustannusten noususta 

johtuva lisämäärärahan tarve hankkeelle on 15 000 €.  
  
 Investointitalousarviossa toteutukseen on varattu määrärahaa menoihin 

25 000 €.  
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä investointitalousarvion 
kustannuspaikalle 960111 Uimarannan sauna 15 000 €:n edestä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 
Kh 12.12.2022 § 250 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 15 000 euron lisä-

määrärahan myöntämistä investointitalousarvion kustannuspaikalle 
960111 Uimarannan sauna. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

251 § 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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Pöytäkirjantarkastajat: 

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.  
 
Kh 12.12.2022 § 251 Talousarvioasiakirjaan on lisätty suunnitelmavuodet 2024-2025 käyttö-

talousosioon, tuloslaskelmaosioon sekä rahoitusosioon. Vuoden 2024 
tuloslaskelma osoittaa vuosikatteeksi 1.746.598 euroa ja tilikauden tu-
lokseksi 1.066.458 euroa. Vuoden 2025 tuloslaskelma osoittaa vuosi-
katteeksi 1.559.724 euroa ja tilikauden tulokseksi 879.584 euroa. Vas-
taavasti vuoden 2024 rahoituslaskelma osoittaa kassavarojen lisäänty-
vän 201.598 euroa ja 2025 rahoituslaskelmaosoittaa kassavarojen li-
sääntyvän 496.724 euroa.  

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kosken 

Tl kunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 
2024-2025 perusteluineen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti siirtää inves-

tointiosion kohdasta 960201 kevytliikenteenväylä 20 000 euroa vuodelta 
2024 vuodelle 2023 sekä investointiosion kohdasta 960202 Tuimalan-
tien ja Jokimetsäntien katuvalaisimien uusinta 20 000 euroa vuodelta 
2023 vuodelle 2024. 

  
        Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa.   
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Pöytäkirjantarkastajat: 

252 § KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA 
 
Kh 12.12.2022 § 252 Kunnanjohtaja Henri Partasella on KVTES:n mukaisesti kertynyttä vuo-

silomaa 8 päivää, joista hän esittää pidettäväksi: 4.-5.1.2023 (2 päivää). 
  
 Virkatehtävien niin vaatiessa kunnanjohtaja ilmoittaa olevansa valmis 

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

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

Kunnanjohtaja Henri Partanen poistui esteellisenä kokoushuoneesta 
tämän pykälän ajaksi klo 19.44-19.46. 
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253 §  KOSKEN TL KUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA NUORISOVALTUUSTON VAALI-
TOIMIKUNTAAN  

 
Kh 12.12.2022 § 253 Kosken TL ja Marttilan kuntien yhteinen nuorisovaltuusto on em. kuntien 

alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, jonka toimikausi on kaksi vuotta. 
 
 Kunnanhallituksen 24.9.2012 § 177 hyväksymän nuorisovaltuuston 

sääntöjen mukaan nuorisovaltuuston vaaleja varten kunnanhallitukset 
nimeävät vaalitoimikunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja kolme muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Vaalitoimikun-
taan valitaan 3 jäsentä Kosken TL kunnasta, 2 Marttilan kunnasta sekä 
yksi varajäsen kummastakin kunnasta ja 1 opettajien edustaja Kosken 
Tl yläkoulusta/ lukiosta.  

 
Vaalitoimikunnan sihteerinä toimii nuorisotoimesta vastaava tai nuoriso-
toimen muu työntekijä. Vaalitoimikunnan tehtävänä on  
1) ehdokaslistan laatiminen  
2) äänestystavan valitseminen sekä vaalipäivän äänestyksen järjestä-
minen  
3) kaksi toimikunnan jäsentä valvoo annettujen äänestyslippujen ään-
tenlaskentaa, koulu hoitaa vaalivirkailijoiden/ääntenlaskijoiden valinnan 
 
Kaikki vaalitoimikunnan päätökset on tehtävä päätösvaltaisessa ko-
koonpanossa. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä tai 
varajäsentä on paikalla. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalitoimikuntaan kolme jäsentä, yhden 

varajäsenen sekä yhden opettajien edustajan Kosken Tl yläkoulus-
ta/lukiosta. 

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti valita vaalitoimikunnan jäseniksi Katri Honkalan, 

Hannu Äikiän, Jukka Päivärinnan ja varajäseksi Noora Lindberg-
Kaukosen. 
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254 §  ILMOITUSASIAT 
 
Kh 12.12.2022 § 254 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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255 §  MUUT ASIAT 
 
Kh 12.12.2022 § 255  

1. Tasavallan Presidentti on myöntänyt Matti Laaksolle rakennus-
neuvoksen arvonimen 9.12.2022. 

2. Kunnanhallituksen kuntamarkkinointi-ilta järjestetään 18.1.2022 
klo 18.00. 

 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedokseen. 
  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI-
TUSOSOITUS 

   
Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           
Sivu  

  12.12.2022     

KOSKEN TL  KUNNANHALLITUS      

MUUTOKSENHAKUKIELLOT           
Kielto-
jen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

perus-
teet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.    

  

Pykälät: 
240,241,242,243,244,246,247,248,24
9,250,251,254,255     

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  252,253     

       

         

                

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

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 245      
         

                

        

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   
viran-
omainen        

ja -aika KOSKEN TL KUNNANHALLITUS    

  Härkätie 5      

  

31500 Koski Tl 
kirjaamo@koski.fi 
      

         

         

   Pykälät: 252,253    
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kosken Tl kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolo-
ajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi-
sestä. 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, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 
 
Kirjaamon aukioloaika on ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14.   

Oikaisu- 
vaati-
muksen 
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 säh-
köpostiosoite.  

               

Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kosken Tl kunnan kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on 19.12.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


