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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Kokousaika  Maanantai 19.12.2022 kello 19.00 – 20.05 
 
Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, valtuustosali  
 
Saapuvilla  Liite nro 1    
olleet jäsenet  
 
Muut saapuvilla Kunnanjohtaja Henri Partanen 
olleet   
 
Saapuvilla yleisölehtereillä 
     
 
Laillisuus ja  § 58 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 58-66 
 
Pöytäkirjan  § 59 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset  
 
  Marja Jalli                       Henri Partanen 
  Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan    
tarkastus  Torstaina 22.12.2022 
 
Tarkastusaika  
 
 
Allekirjoitukset Risto Hämäläinen  Riina Vaparanta 
       
 
Pöytäkirjan  27.12.2022 Kosken Tl kunnantalo kello 9.00-15.00 
nähtävänäolo 
 
 
Todistaa 
  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

58 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   

 
Kv 19.12.2022 § 58 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 14.12.2022 ja kuulu-
tus kokouksesta on samana päivänä asetettu kunnan ilmoitustaululle.  

 
Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen mahdollisesti ilmoit-

tamat esteet sekä varavaltuutettujen osanotto kokoukseen. 
 
Päätös:  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

59 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 
Kv 19.12.2022 § 59 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 tiistaina 27.12.2022 klo 9.00 – 15.00 
 
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
  Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Risto Hämäläinen ja Riina 

Vaparanta. 
   
  Tarkastus esitetään suoritettavaksi kunnanvirastossa torstaina  

22. päivänä joulukuuta 2022. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

60 § 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 val-
misteilla olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Kaavoituskatsauk-
sessa esitellään vain vähäistä merkittävämmät kaavat. 

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

Kaavoituskatsaus 2023 on esityslistan liitteenä. 

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

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Kv 19.12.2022 § 60 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

61 §  VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TASEEN YLI-/ALIJÄÄMIEN KÄSIT-
TELY 

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

tyllä otteella hallituksen pöytäkirjasta § 112 lähestynyt kuntia kuntayhty-
män taseen yli-/alijäämien käsittelystä ennen hyvinvointialueelle siirty-
mistä.  

 
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. 
 
 
Kv 19.12.2022 § 61 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

62 § 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 tapahtu-
milla.  

 
Raportti on annettu myös investointien toteutumisesta.  
 
Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-30.9.2022 toimieli-
mittäin 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. 
 
Kv 19.12.2022 § 62 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  



   125 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
Kunnanvaltuusto 19.12.2022 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

63 §          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 laajentaa. 
Havainnot liittyivät poikkeavaan kosteuspitoisuuteen osassa betonisen 
alapohjan pintalaattaa. Myös pinta- ja pohjalaatan välinen lämmöneriste 
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 kun-

nanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä investointitalousarvion kus-
tannuspaikalle 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. 
 
 
Kv 19.12.2022 § 63 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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64 § VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-
2025 

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

kunnanhallituksen antamat taloussuunnitelman 2024-2025 sekä talous-
arvion 2023 laadintaohjeet. 

 
 Talousarvioasetelman mukaisesti valtuustotason tavoitteet ja päämäärät 

tulee asettaa laajempina kokonaisuuksina ja toiminnallisten tavoitteiden 
määrä ei saa kasvaa liikaa.  

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

 
Lautakuntien esitysten ja valmistelun perusteella koottu ja kunnan johto-
ryhmän ja hallinto- ja taloustoimiston päivittämä alustava talousarvio vuo-
delle 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 kestä-
västi 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 nykyisillä 
kiinteistöveroprosenteilla 3.520.000 euroa. Epävarman tilanteen vuoksi 
niin verotulot kuin toimintatuototkin ovat arvioidut erittäin maltillisesti. 
 
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 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

osavuosiraporttien yhteydessä, ja tarvittaessa esittää kunnanvaltuustolle 
muutosesityksiä 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. 
 
Kv 19.12.2022 § 64 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

65 §  ILMOITUSASIAT 

 
Kv 19.12.2022 § 65 
 
Päätös:  Kokouksessa ei ollut ilmoitusasioita. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

66 §  MUUT ASIAT 
 
 
Kv 19.12.2022 § 66 
 
Päätös:   

1. Lautakuntien puheenjohtajat kertoivat lautakuntien ajankohtaiset 
asiat. 

2. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite maksuttomasta varhais-
kasvasvatuksesta kosken Tl kunnassa alkaen vuonna 2024. Val-
tuutettu Heikki Pietilä ilmoitti asian käsittelyn aikana, että kes-
kustan valtuustoryhmä kannattaa aloitetta. 
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KUNNANVALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO     Liite 1 

      

Kosken Tl kunnanvaltuuston kokous  19.12.2022     

      

58 §     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  x     

2. Palomäki Marja      

3. Kulmanen Frans      

KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.      

1. Leino Toni      

2. Luhtala Tapio      

3. Kulo Eemeli      

SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATT PUOLUE R.P.      

1. Jansson Mika                                                          x     

VIHREÄT           

1. Rantanen Tapani     

2. Hondelmann Jannik      

PERUSSUOMALAISET      

1.Haavisto Markus x     

2.Satto Tapio      

3.Vaara Harri      

Yhteensä _____21___
__ 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

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. 
 
  58,59,65,66 
 

 
  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 
  60,61,62,63,64 
 

 
  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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Pöytäkirjantarkastajat: 

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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Pöytäkirjantarkastajat: 

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 27.12.2022 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 
 


