
Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 1/2023 
Kunnanhallitus 16.1.2023 
______________________________________________________________________________ 
  
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

1 

Kokousaika  Maanantai 16.1.2023, klo 18:00 – 20.02 
 
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) saapui paikalle klo                              
18.22 §:n 10 aikana 
olleet  Toivonen Timo valt. I vpj. x   
  Reichardt Ragni valt. II vpj x (Teams) 
  Partanen Henri kj /esittelijä/ x 

  pöytäkirja  
       
Laillisuus ja  § 1 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 1 - 28 
 
Pöytäkirjan  § 2 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 19.1.2023 
 
 

 
Allekirjoitukset Anne Niemelä-Laaksonen  Martti Mäkitalo  
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 23.1.2023 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
 
 
  



2 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
31500 Koski Tl  16.1.2023 
______________________________________________________________________________  
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 16.11.2023 § 1 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 13.1.2023. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  



3 
Kosken Tl kunta Esityslista 
31500 Koski Tl 16.1.2023 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 16.1.2023 § 2 Kunnan hallintosäännön 18 luvun mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheen-

johtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohta-
ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 

 
  Kunnanhallituksen käytäntönä on ollut, että pöytäkirjan tarkastajiksi vali-

taan kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä aakkosjärjestyksessä 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusoh-
jeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kunnanviraston 
keskustoimistossa tarkastuspäivää seuraavana maanantaina viraston 
normaalina aukioloaikana. Pöytäkirja on tarkastettava ennen nähtävillä 
oloaikaa. 

 
Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Anne Niemelä-Laaksonen ja Martti Mäki-

talo. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 



4 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
31500 Koski Tl  16.1.2023 
______________________________________________________________________________  
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

3 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 16.1.2023 § 3  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

Sivistyslautakunta 14.12.2002 
Hyvinvointilautakunta 15.12.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  199-6 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
  



5 
Kosken Tl kunta Esityslista 
31500 Koski Tl 16.1.2023 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

4 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 31.12.2022  
 
Kh 16.1.2023 § 4 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Kos-

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

 
Tarkasteluvälillä 1.1. – 31.12.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa 
ennen vähennyksiä 6.436.370 euroa, joka on 97.740 euroa (1,5 %) vä-
hemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
 
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 787.069 euroa, joka on 
214.289 euroa (-21,4 %) vähemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan ai-
kaan.  

 
Kiinteistöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 550.529 euroa, joka 
on 37.220 euroa (7,3 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan ai-
kaan. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
7.773.968 euroa, joka on 274.809 euroa (3,5 %) vähemmän kuin vuon-
na 2021 vastaavaan aikaan.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tie-

toonsa saatetuksi.  
 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  



6 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
31500 Koski Tl  16.1.2023 
______________________________________________________________________________  
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

5 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.11.2022 (91,6%)  
 
Kh 16.1.2023 § 5 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimin-

tatuotot ovat toteutuneet 93,3% ja toimintakulut 91,4 %. Toimintakate on 
toteutunut 91,0 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 1.107.791 
euroa, joka on 21.255 euroa vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuon-
na 2021. Verotuloja on kertynyt 98,2 % ja valtionosuuksia 101,7 % suh-
teessa talousarvioon.  
 
Tuloslaskelma 1.1. – 30.11.2022 on esityslistan liitteenä.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. – 30.11.2022 

tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Esityslista 
31500 Koski Tl 16.1.2023 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

6 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 16.1.2023 § 6 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Tyynelä RN:o 3:62, Kullankorpi RN:o 3:61, 
Sarka RN:o 1:13, Haaparanta RN:o 6:41 tilat yhteensä 242613 
m2, luovuttajat Tausa Heimo ja Orvokki 
  

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



8 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
31500 Koski Tl  16.1.2023 
______________________________________________________________________________  
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

7 §  SOPIMUS KOSKEN TL KUNNAN ICT-PALVELUISTA HYVINVOINTIALUEELLE  
 
Kh 16.1.2023 § 7 Varsinais-Suomen hyvinvointialue on ilmoittanut tarvitsevansa kuntien 

ICT-palveluita hyvinvointialueuudistuksen valmistelua varten ja myös 
1.1.2023 jälkeen. Syynä hyvinvointialueen tarpeelle on, että sen valmis-
telutoimenpiteet ovat viivästyneet.  

 
  Hyvinvointialueen tarve koskee tällä hetkellä seuraavia ICT-palveluita:  
  1) Tietoliikennepalvelut  
  2) Käyttäjätunnukset (AD-Koski Tl)  
  3) Muut ICT-palvelut  
 

ICT-palveluista tehdään kunnan ja hyvinvointialueen välinen sopimus, 
jonka tarkoitus on sopia kustannustenjaosta, hallita riskejä ja sopia 
poikkeustilanteiden käsittelystä ja vastuista. Sopimuksella sovitaan 
Kosken Tl kunnan tietoliikenneverkon avaamisesta hyvinvointialueen 
käyttöön määräaikaisesti sekä AD- käyttäjäKoski Tl tunnusten jatkami-
sesta määräaikaisesti. Mikäli hyvinvointialue käyttää muita Kosken Tl 
kunnan ICT-palveluita, sopimusta sovelletaan myös näihin palveluihin.  

 
Koska toimenpiteet palvelun tuottamiseksi (esimerkiksi tietoliikennever-
kon avaaminen) johtuvat hyvinvointialueen tarpeesta, hyvinvointialue 
vastaa kokonaisuudessaan tarvittavista toimenpiteistä aiheutuvista kus-
tannuksista, riskeistä ja mahdollisista vahingoista. Sopimus on voimas-
sa 30.6.2023 asti, jolloin sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista.  

 
Sopimus voidaan tehdä Turun kaupungin ja hyvinvointialueen tekemän 
sopimusluonnoksen pohjalta.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää tehdä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 

kanssa sopimuksen kunnan ICT-palveluista hyvinvointialueelle ja val-
tuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan sopimuksen.  

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Esityslista 
31500 Koski Tl 16.1.2023 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

8 § KUNNANVALTUUSTON 19.12.2022 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN- 
 PANO 
 
Kh 16.1.2023 § 8 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 19.12.2022 tekemät päätökset
  laillisiksi sekä päättää panna ne täytäntöön seuraavin toimenpitein: 
 
  58 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

59 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta  
 

60 § Kaavoituskatsaus 
 

61 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taseen yli-/alijäämien 
käsittely 

 
62 § Toimielinten osavuosiraportit 2022/9 kunnanhallitukselle/ 

kunnanvaltuustolle 
 

63 §  Lisämääräraha, Investointihanke uimarannan sauna 
 
64 § Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 

2024-2025 
 

65 § Ilmoitusasiat 
 

66 § Muut asiat 
 

   

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
31500 Koski Tl  16.1.2023 
______________________________________________________________________________  
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

9 § EDUSKUNTAVAALIT 2023, ÄÄNESTYSALUE JA ÄÄNESTYSPAIKAT 
 
Kh 16.1.2023 § 9 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys 

kotimaassa toimitetaan 22.-28.3.2023.  
 
  Eduskuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa 

ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 15.3.2023. 
 

Vaalilain mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa 
useampaan äänestysalueeseen.  Äänestysalueista päättää 
kunnanvaltuusto. Valtuuston on myös määrättävä, mihin 
äänestysalueeseen kuuluvat ne henkilöt, joita ei ole 
väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle. 

 
Kosken Tl kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunta on yhtenä 
äänestysalueena. 

 
Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista 
kunnassa päättää kunnanhallitus.  Kunnanhallitus päättää oman 
harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä 
ja sijainnista kunnassa sekä ennakkoäänestysajanjakson ja vaalilain 
puitteissa ennakkoäänestyspaikan aukioloajoista. 

 
Päätöksestä tulee käydä ilmi jokaisen äänestyspaikan nimi, käyntiosoite 
ja päivittäinen aukioloaika. 

 
Kunnanhallituksen on päätettävä äänestysalueen vaalipäivän 
äänestyspaikoista ja määrättävä, mitkä laitokset (sairaalat, 
ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon laitokset) toimivat 
ennakkoäänestyspaikkoina. 

 
Päätösehdotus:  
 

1. Ennakkoäänestyspaikkana Kosken Tl kunnassa on Kosken kirjasto, 
osoite Hämeentie 12, 31500 Koski Tl.  Ennakkoäänestyspaikka on 
avoinna  
 
keskiviikkona 22.3.2023   kello 9.00 – 15.00 
torstaina 23.3.2023   kello 9.00 – 17.00 
perjantaina 24.3.2023    kello 9.00 – 14.00   
lauantaina - sunnuntaina 25.-26.3.2023   kello 10.00 - 14.00  
maanantaina - tiistaina 27.-28.3.2023  kello 9.00 – 15.00 

 
2. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivina laitoksina ovat Kosken Tl 

palvelukeskus, osoite Lampitie 8, 31500 Koski Tl ja Hoitokoti 
Niittykukka, osoite Koskentie 207, 31500 Koski Tl 

 
3. Kosken Tl  kunnan äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikkana 

on Talolan koulu, osoite Arkkilantie 2,  31500 Koski Tl. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 



11 
Kosken Tl kunta Esityslista 
31500 Koski Tl 16.1.2023 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

10 §  VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 
 
Kh 16.1.2023 § 10 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2022.     
 

Vaalilain (2.10.1998/714) 15 §:n mukaan ”Kunnanhallituksen on hyvissä 
ajoin ennen vaaleja asetettava: 

 
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme; sekä 

 
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä 

varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden 
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa 
vaalipiirissä edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita ryhmiä. 
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai 
vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä 
varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä 
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä 
henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen 
ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole 
vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. 
 
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy 
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta 
lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole estettä valita 
samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö 
on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. 

 
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet 
laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  Vaaleissa ehdokkaana 
oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 

 
Tasa-arvolain mukaan molempien sukupuolten edustus sekä 
vaalilautakunnassa että vaalitoimikunnassa tulee olla vähintään 40 
prosenttia erikseen varsinaisista jäsenissä ja varajäsenistä. 

 
Kosken Tl kunnanvaltuusto on aiemmin päättänyt, että kunta on yhtenä 
äänestysalueena.  Palvelukeskus on vaalilain tarkoittama laitos, jonka 
ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten on asetettava 
vaalitoimikunta. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
31500 Koski Tl  16.1.2023 
______________________________________________________________________________  
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Päätösehdotus:      Kunnanhallitus päättää 
 

1. asettaa 2.4.2022 toimitettavia Eduskuntavaaleja varten Kosken Tl 
kunnan vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja, kolme muuta jäsentä ja viisi varajäsentä sekä palvelukes-
kuksen vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja, yksi muu jäsen ja kolme varajäsentä. 

 
2. valita Kosken Tl kunnan vaalilautakuntaan puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä.  
Kunnanhallitus asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he 
tulevat jäsenten sijaan. 
 

3. valita Kosken Tl palvelukeskuksen ja Hoitokoti Niittykukan sekä ko-
tiäänestyksen vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä.  Kunnanhallitus 
asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten 
sijaan. 

 
 
Päätös:  Asia jätettiin pöydälle. 
 

Marja Jalli saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo. 
18.22. 
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Kosken Tl kunta Esityslista 
31500 Koski Tl 16.1.2023 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
11 § EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA 
 
Kh 16.1.2023 § 11 Suomen Kuntaliitto suosittaa yleiskirjeessään, että vaalien ulkomainonta 

aloitetaan niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisval-
lassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 15.3.2023. 
Asiasta sovitaan erikseen teknisen toimen kanssa. 

 
Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämi-
sessä. Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain 
säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakko-
äänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden 
voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. 
 
Varsinainen vaalipäivä eduskuntavaalissa on sunnuntai 2.4.2023. Vaa-
leissa noudatetaan vaalilain (714/1998) säännöksiä. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 2.4.2023 toimitettavien eduskuntavaalien 

ulkomainonta voidaan aloittaa Koskella Tl torilla 15.3.2023. Samalla 
kunnanhallitus suosittaa, että vaalimainokset korjataan pois heti vaalien 
jälkeen. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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______________________________________________________________________________  
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

12 §               TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2022 
 
Kh 16.1.2023 § 12 Kunnanhallituksen tulee laatia tilinpäätös vuodelta 2022 maaliskuun 

2023 loppuun mennessä.  Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus, tu-
loslaskelma, rahoituslaskelma, tase, konsernitase, liitetiedot ja luettelo 
kirjanpitokirjoista.  Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilin-
päätöksen. 

 
Kunnanhallituksen toimintakertomus kootaan lautakuntien toimintaker-
tomusten perusteella.  Tämän vuoksi lautakuntien toimintakertomusten 
sisällöstä tulisi olla saatavissa yhtenäiset, riittävät ja oikeat tiedot.  

 
Esityslistan liitteessä on toimintakertomuksen laadintaohjeet. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa esityslistan liitteen mukaiset ohjeet kunnanhalli-

tukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle jätettävän lautakunnan toiminta-
kertomuksen laatimiseksi sekä pyytää lautakuntia jättämään kertomuk-
sen kunnanhallitukselle helmikuun 2023 loppuun mennessä.  

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

13 §                 ATERIAKORVAUKSET 
 
Kh 16.1.2023 § 13 Verohallitus on antanut päätöksen vuodelta 2023 toimitettavassa vero-

tuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista.  Päätök-
sessä on korotettu eräitä ateriaetuuksien luontoisetuarvoja.  

  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että ravinnosta perittäviä korvauksia tarkiste-

taan 1.1.2023 lukien seuraaviksi: 
 euroa/ateria 
    v. 2022 v. 2023 
 
 -     kouluruokailu  5,36 6,00 
 -     lounas tai päivällinen; palvelu-  
                               keskus, päiväkoti  7,15 8,00 

- aamiainen tai vastaava 3,52 4,00 
- koulun, päiväkodin tai hoidettavien 

ruokailun valvonnan yhteydessä  
saaman ravintoedun luontoisetu 4,29 4,80 

    
   
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

14 §            TALOUSARVION 2023 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 
 
Kh 16.1.2023 § 14 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 19.12.2022 Kosken Tl kunnan talous-

arvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.  Kun-
nanhallitus on päättänyt merkitä päätöksen tiedokseen ja antaa tar-
kemmat täytäntöönpano-ohjeet erillisellä päätöksellä. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa esityslistan liitteen mukaiset talousarvion täytän-

töönpano-ohjeet. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

15 § YLEIS- JA TALOUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
Kh 16.1.2023 § 15 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kosken Tl kunnan talousarvion vuodel-

le 2022 19.12.2022.  Kunnan hallintokuntien on talousarvion hyväksy-
misen jälkeen toimitettava hallitukselle talousarvioon sopeutetut käyttö-
suunnitelmat helmikuun 2023 loppuun mennessä. 

 
Hallinto- ja taloustoimistossa on laadittu yleis- ja taloushallinnon käyttö-
suunnitelma, jonka on sopeutettu kunnanvaltuuston hyväksymään ta-
lousarvioon.  Käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä. 

 
Käyttösuunnitelmassa on selitetty sekä tehtäväaluekohtaisia toiminnalli-
sia tavoitteita että vastuualueiden tavoitteita.  Nämä ovat osittain pääl-
lekkäisiä, mutta vastuualueilla on pyritty esitystavassa suurempaan 
tarkkuuteen ja esitetty alemman asteen keinoja tavoitteisiin pääse-
miseksi. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan yleis- ja taloushal-

linnon käyttösuunnitelman vuodelle 2023. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

16 § POISTETTAVAT SAATAVAT  
  
Kh 16.1.2023 § 16 Seuraavat saatavat esitetään poistettavaksi tileistä valmisteltaessa 

vuoden 2022 tilinpäätöstä. 
  

Erittely Kosken Tl kunnan vanhoista saatavista esitetään kokouksessa.  
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen erittelyn Kosken Tl kunnan van-

hoista saatavista ja päättää poistaa vanhat saatavat kunnan tileiltä.  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

17 §  KÄYTTÖLUPA POLTE 2023 LEIRIN ALUE- JA TILATARPEISIIN 
  
Kh 16.1.2023 § 17 Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry (LSPeL) on osoittanut Kosken Tl 

kunnalle 9.12.2023 päivätyn anomuksen. LSPel anoo kunnan kiinteistö-
jä ja maa-alueita POLTE 2023 -palokuntanuorten leirin käyttöön ajalle 
30.6.-7.7.2023.  

  
 Perinteinen palokuntanuorisoleiri järjestetään 74:ttä kertaa. Leirin raken-

taminen, sammutustyökurssi, kouluttajakurssi ja palokuntarippikoulu al-
kavat jo perjantaina 30.6. Leirin purkutyöt on tarkoitus saada päätök-
seen perjantai-iltaan 7.7. mennessä. 

 
 Käyttöön anotaan hakemuksen mukaisesti seuraavia tiloja: 

- Kosken koulukeskuksen alue o Yläkoulu tulee olemaan leirin tärkein 
- Koulun ympäristö leirin toimintoihin  
- Koulukeskuksen parkkipaikka ja puistoalue nuorten teltta-

alue/majoitus  
- Alakoulu: dieettikeittiö sekä leirin 3-6 vuotiaiden päivätoiminta 
- Alakoulun ympäristö nuorten koulutusalue  
- Alakoulun hiekkakenttä leirin asuntovaunu-alue 
- Urheilukentän ajoittainen käyttö  

 
 Hakemuksen mukaiset rajoitteet liikenneväyliin: 

- Koulutien sulkeminen 
- Välitieltä koulukeskukselle kulkevan reitin sulkeminen 
- Lampitien sulkeminen palvelukeskuksen ja koulukeskuksen välillä 

 
 
 Leirin vaikutuksista alueen asukkaille LSPeL tulee tiedottamaan kunta-

tiedotteen kautta. 
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää: 
 

- osoittaa LSPeL POLTE 2023 leirin käyttöön veloituksetta anomuk-
sen mukaiset tilat ja alueet 

- hyväksyä anomuksen mukaiset rajoitteet liikenneväylien sulke-
miseksi liikenteeltä. Lisäksi hakija velvoitetaan sopimaan liikenteen-
ohjauksen järjestelyistä teknisen johtajan kanssa.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

18 § MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO KUSTANNUSPAIKKOJEN VÄLILLÄ 
  
Sltk 14.12.2022 § 109 Vuoden 2022 talousarvioon varatut menovaraukset käyttötalouden osal-

ta ovat ylittyneet määrättyjen kustannuspaikkojen osalta. Ylitysten pe-
rustana ovat palkkakustannukset, joissa on tullut virhe talousarviota 
tehdessä. Toimintojen laajuus ja laadukkuus ovat olleet tavanomaisella 
tasolla. 

  
 Käyttötalouden osalta kustannuspaikkaryhmien välisistä siirroista päät-

tää kunnanvaltuusto. 
 
 Määrärahojen siirtotarpeet: 
 

- Tililtä 4000 – 009130 (perhepäivähoito); tilille 4000 – 009542 (ope-
tustoimi/yläkoulu); 20000€  
 

- Tililtä 4712 – 009131(kotihoidon tuki); tilille 4000 – 009542 (opetus-
toimi/yläkoulu); 40000€  
 

- Tililtä 4713 – 009131(kotihoidon tuki); tilille 4000 – 009542 (opetus-
toimi/yläkoulu); 19000€  

- Tililtä 4340 – 009103 (koulupsykologi/-kuraattori); tilille 4000 – 
009542 (opetustoimi/yläkoulu); 2000€  

- Tililtä 4505 – 009103 (koulupsykologi/-kuraattori); tilille 4000 – 
009542 (opetustoimi/yläkoulu); 1500€  

- Tililtä 4342 – 009542 (opetustoimi/yläkoulu); tilille 4000 – 009542 
(opetustoimi/yläkoulu); 4000€ 

- Tililtä 4505 – 009542 (opetustoimi/yläkoulu); tilille 4000 – 009542 
(opetustoimi/yläkoulu); 2000€ 

- Tililtä 4510 – 009542 (opetustoimi/yläkoulu); tilille 4000 – 009542 
(opetustoimi/yläkoulu); 4000€ 

- Tililtä 4470 – 009543 (oppilashuolto/yläkoulu); tilille 4000 – 009542 
(opetustoimi/yläkoulu); 1500€ 

- Tililtä 4505 – 009543 (oppilashuolto/yläkoulu); tilille 4000 – 009542 
(opetustoimi/yläkoulu); 1500€ 

- Tililtä 4422 – 009545 (yhteiset toiminnot/yläkoulu); tilille 4000 – 
009542 (opetustoimi/yläkoulu); 2000€ 

- Tililtä 4300 – 009403 (oppilashuolto/erityisopetus); tilille 4000 – 
009542 (opetustoimi/yläkoulu); 20000€ 

- Tililtä 4421 – 009403 (oppilashuolto/erityisopetus); tilille 4000 – 
009542 (opetustoimi/yläkoulu); 7000€ 

 



21 
Kosken Tl kunta Esityslista 
31500 Koski Tl 16.1.2023 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

- Tililtä 4421 – 009555 (yhteiset toiminnot/lukio); tilille 4000 – 009552 
(opetustoimi/lukio); 50000 € 

 
- Tililtä 4300 – 009902 (kansalaisopisto); tilille 4000 – 009552 (ope-

tustoimi/lukio); 15000 € 
 
  
Päätösehdotus:  Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelyn mukaiset määrärahojen siirrot. 
 
Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Kh 16.1.2023 § 18  
 
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esit-

telyn mukaiset määrärahojen siirrot. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

19 §  HYVINVOINTIKERTOMUS 2017-2021 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2022-2025  
 
HVL 15.12.2022 § 66 Kosken kunnan monialainen työryhmä on koostanut Varsinais-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskuksen VASSOn asiantuntijan johdolla hyvin-
vointikertomuksen viime valtuustokaudesta sekä koonnut hyvinvointi-
suunnitelman tälle valtuustokaudelle. Hyvinvointikertomus ja suunnitel-
ma lähetetään esityslistan liitteenä 4.  

 
Työryhmä on koottu seuraavista kunnan asiantuntijoista Henri Partanen 
kunnanjohtaja, Piritta Sihvonen sivistysjohtaja, Laura Willman-Kitola so-
siaalijohtaja, Mikko Salmi tekninen johtaja, Jaakko Salmi elinkeinoasian-
tuntija, Fiinu Seppä perheohjaaja, Anni Vääri sosiaalityöntekijä, Marjaa-
na Brunou sosiaaliohjaaja, Niko Neva liikuntapalveluvastaava, Tanja 
Saarinen kodinhoitaja/kotipalvelun työntekijä, Katja Tanskanen kodin-
hoitaja/kotipalvelun työntekijä, Noora Lindeberg-Kaukonen nuorisokoor-
dinaattori ja Katri Honkala hyvinvointikoordinaattori. Lisäksi kertomuk-
sen ja suunnitelman laadinnassa on kuultu Nuorisovaltuustoa sekä 
Vanhus- ja vammaisneuvostoa sekä suurimpia kolmannen sektorin toi-
mijoita ja Seurakuntaa.  

 
Kunnilla on terveydenhuoltolaissa määritelty velvollisuus raportoida kun-
talaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä 
valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuusto-
kaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Monialainen työ-
ryhmä on koonnut laajan hyvinvointikertomuksen sekä -suunnitelman, 
jossa käydään läpi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuma vuo-
silta 2017-2021 sekä linjataan ja asetetaan asukkaiden hyvinvoinnin 
edistämisen tavoitteet valtuustokaudelle 2022–2025. Tavoiteasettelun 
pohjana käytetään kertomusosassa tunnistettuja haasteita ja kehittämis-
tarpeita, hyte-kertoimeen vaikuttavia prosessi- ja tulosindikaattoreita se-
kä toimialojen asiantuntijoiden valmisteluun tuomia ajankohtaisia ilmiöi-
tä. Hyvinvointisuunnitelma on hyvinvointialueiden aloittaessa vielä tär-
keämpi työkalu kuin aiemmin.  
 

Päätösehdotus:  Hyvinvointilautakunta käy läpi hyvinvointikoordinaattorin johdolla hyvin-
vointikertomuksen 2017–2021 ja –suunnitelman 2022–2025 pääpiirteit-
täin ja lähettää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.  

 
Päätös:  Hyvinvointilautakunta kävi läpi hyvinvointikoordinaattorin johdolla hyvin-

vointikertomuksen 2017–2021 ja –suunnitelman 2022–2025 pääpiirteit-
täin ja lähettää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.  

 
Kh 16.1.2023 § 19 
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee hyvinvoin-

tikertomuksen 2017–2021 ja –suunnitelman 2022–2025 tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

§ 20 TOIMISTOSIHTEERI/ KESKUSARKISTONHOITAJAN VIRAN VAKINAISTAMINEN 
 
Kh 16.1.2023 § 20 Kunnanhallitus valitsi Hanna-Maija Järvenpään Toimistosihteeri-

arkistonhoitajaksi päätöksellään 30.8.2021 § 162.  Järvenpää valittiin 
virkaan määräajaksi 31.12.2022 asti, koska hyvinvointialueiden muo-
dostamiseen liittyvä henkilöresurssien suunnittelu oli helpompaa kun 
virkaan ei valittu suoraan henkilöä. 

  
 Vuoden 2022 aikana toteutettiin hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön 

yhteistoimintamenettely ja tämän jälkeen Kosken Tl kunnan jäljelle jää-
vää henkilöstöresurssia on pystytty suunnittelemaan. 

 
 Hallinnon sujuvuuden kannalta on tärkeää, että kunnan keskustoimis-

tossa on jatkossakin Toimistosihteerin/ keskusarkistonhoitajan virka.  
  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vakinaistaa merkonomi/datanomi Hanna-Maija 

Järvenpään toimistosihteerin/ keskusarkistonhoitajan virkaan 1.2.2023 
alkaen. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
21 §  VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YLIJÄÄMÄN 

PALAUTUS JÄSENKUNNILLE  
 
Kh 16.1.2023 § 21 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto päätti 

19.5.2022 kokouksessaan (5 §) palauttaa ylijäämää jäsenkunnille yh-
teensä 1 miljoona euroa. Lisäksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin 
kuntayhtymän hallitus päätti 22.11.2022 kokouksessa (90 §) palauttaa 
ylijäämää jäsenkunnille yhteensä 2, 4 miljoonaa euroa. Yhteensä yli-
jäämää palautetaan jäsenkunnille 3,4 miljoonaa euroa. Varsinais-
Suomen erityishuoltopiirin valtuusto päätti 31.8.2022 kokouksessaan 
(19 §), että ylijäämää palautetaan peruspääoman jäsenkuntaosuuksien 
suhteessa.  

 
Erikseen jaettavana asiakirjana taulukko kunkin jäsenkunnan palautus-
osuuksista. Kosken Tl kunnan osuus palautuksesta on yhteensä 
33.009,55 euroa.  

 
Päätösehdotus  Kunnanhallitus päättää Kosken Tl kunnan osalta hyväksyä Varsinais-

Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän ylijäämän palautuksen perus-
sopimuksen mukaisesti peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa 
sekä päättää merkitä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhty-
män ylijäämän palautuksen tiedokseen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

22 §              MÄÄRÄAIKAISUUDEN PERUSTE / TOIMEN VAKINAISTAMINEN RAVINTO- JA 
  PUHDISTUSPALVELUISSA 
 
Kh 16.1.2023 § 22    Puhdistuspalveluyksikössä on kouluhuoltaja Merja Vlasov eläköitynyt 

31.12.2022.  Kouluhuoltajan työsuhteessa jatkaa Satu Nurmi. Hänen 
työsuhteensa tulisi vakinaistaa pitkään jatkuneiden eri pituisten sijai-
suuksien vuoksi. Nurmi on työskennellyt kunnan eri kohteissa 
16.11.2020 alkaen ja on valmistunut laitoshuoltajaksi työskennellessään 
Kosken kunnalla. 

 
                                           Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksella on yleistoimivalta henki-

löstöasioissa, mikäli asiassa ei ole säädetty laissa tai määrätty hallinto-
säännössä. Määräaikaisten sopimusten käyttöä ei voida pitää sallittuna, 
jos työnantajalla on siinä työssä pysyvä työvoiman tarve. 

 
                                           Ravinto- ja puhdistuspalveluiden ohjaaja on ennen päätöksentekoa 

antanut asiasta selvityksen kunnanjohtajalle. 
 

Päätösehdotus:                  Kunnanhallitus päättää; 
1. muuttaa kouluhuoltaja Satu Nurmen työsuhteen määräaikaisesta 

vakinaiseks 1.2.2023 alkaen. 
 
Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

23 § IRTISANOUTUMINEN 
 
Kh 16.1.2023 § 23 Hanne Hovilainen on ilmoittanut irtisanoutuvansa Kosken Tl kunnan 

sivistystoimen lastenhoitajan työsuhteesta siten, että viimeinen 

työsuhteen päivä on 19.1.2023. Irtisanoutumisilmoitus on päivätty 

19.12.2022.       

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Hanne Hovilaisen irtisanoutumisen Kosken Tl 

kunnan sivistystoimen lastenhoitajan työsuhteesta 20.1.2023 alkaen. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

24 §  SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LASKUJEN TARKASTAMINEN 
 
 
Kh 16.1.2023 § 24 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy Varsinais-

Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023, jolloin myös henkilöstö siirtyy hy-
vinvointialueen palvelukseen.  

 
Kosken Tl kunnan käytännön mukaan kuntaan saapuvien laskujen 
asiatarkastajan on varmistauduttava laskun oikeellisuudesta vertaamal-
la laskua lähetysluetteloon tai muulla vastaavalla menettelyllä. Asiatar-
kastaja tiliöi laskun kirjanpidon tilikarttaa avuksi käyttäen ja reitittää las-
kun hyväksyjälle/hyväksyjille. Hyväksyjän on huolehdittava laskujen oi-
keellisuudesta ja laskujen hyväksymisestä hyvissä ajoin ennen eräpäi-
vää.  

 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan ostolaskuja, jotka kohdistuvat 
vuodelle 2022, tulee tammikuun 2023 puolella asiatarkastettavaksi ja 
hyväksyttäväksi suuri määrä. Laskujen oikeellisuus voidaan varmistaa 
parhaiten siinä yksikössä, jonka toimintaa kyseessä olevat tilaus tai las-
ku koskee. Jotta kaikki vuoden 2022 sosiaali- ja terveystoimen toimialaa 
koskevat laskut saadaan käsiteltyä vuoden 2022 tilinpäätösaikataulun ja 
maksuaikojen mukaisesti, on tarpeen määritellä siirtymäaikainen järjes-
tely laskujen käsittelyä koskien. Hyvinvointialueelle siirtyviä toimintoja 
on lisäksi ravitsemispalveluissa sekä työllisyyspalveluissa, näiden osal-
ta vain laskujen asiatarkastuksen oikeudet jätettäisiin hyvinvointialueen 
palvelukseen siirtyville henkilöille.  

 
Kunnat ovat joutuneet ratkaisemaan siirtymäajan järjestelyt nopealla ai-
kataululla. Koskella on tarkoitus toimia niin, että laskujen asiatarkastuk-
sen ja hyväksymisen oikeudet jätettäisiin hyvinvointialueen palveluk-
seen siirtyville henkilöille, jotta laskujen oikeellisuus voidaan varmistaa. 
Laskujen hyväksyntä keskitettäisiin kunnanjohtajalle sekä sivistysjohta-
jalle. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon laskujen 

tarkastamisen ja hyväksymisen em. selostuksen mukaisesti. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

25 §  JÄSENEN NIMEÄMINEN MAAKUNNALLISIIN TYÖLLISYYSPALVELU-
UUDISTUKSEN OHJAUS- JA VALMISTELUELIMIIN 

 
Kh 16.1.2023 § 25 Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä julkisten työvoima- 

ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi 
(HE 207/2022 vp). Hallituksen esityksen mukaan julkiset työllisyyspalve-
lut siirretään kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025. Hallituksen esityk-
sen keskeiset sisällöt koskevat järjestämisvastuuta, palvelujen tuotta-
mista, rahoitusta, henkilöstöä ja tietojärjestelmiä. Eduskunnan on määrä 
hyväksyä lakipaketti maaliskuun 2023 loppuun mennessä.  

 
Työllisyyspalvelujen kunnallistamisella tavoitellaan palvelujen tuomista 
lähemmäksi asiakkaita ja osaavan työvoiman saatavuuden sekä työ-
voiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamista. Tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää nykyisten toimintamallien, prosessien ja palve-
luiden uudistamista sekä työllisyyspalvelujen yhteensovitusta kunnalli-
seen elinvoimatehtävään. Uusille työllisyyspalveluille on myös luotava 
asiakaslähtöisyyden ja kustannusvaikuttavuuden vahvistamisen mah-
dollistavat rakenteet ja hallinto.  
 
Varsinais-Suomessa on tunnistettu tarve tiivistää ja systematisoida kun-
tien välistä yhteistyötä työllisyyspalvelu-uudistuksen valmistelussa. Tä-
män pohjalta Turun kaupunki on esittänyt, että uudistuksen valmiste-
luun asetetaan maakunnalliset ohjaus- ja valmisteluelimet. Esitys on 
käsitelty ja hyväksytty maakunnan kuntajohtajakokouksessa 9.12.2022.  
 
Ensimmäisessä vaiheessa ohjaus- ja valmisteluelinten tehtävänä on 
tuottaa maaliskuun 2023 loppuun mennessä vaihtoehtoiset skenaariot 
uudesta työllisyyspalvelujen toimintamallista ja sen mahdollistavasta 
hallinnosta. Skenaariotyö ei pohjaa, eikä sen yhteydessä linjata työlli-
syysalueesta tai -alueista. Skenaarioita voidaan hyödyntää työllisyys-
palvelu-uudistuksen jatkovalmistelussa varsinaisten palvelustrategioi-
den laadinnassa.  
 
Ohjausryhmän muodostavat kuntajohtajat. Kuntajohtajien ohjausryhmä 
voi päättää työllisyyspalvelu-uudistusta koskevien asioiden viemisestä 
luottamushenkilöille. Ohjausryhmän lisäksi asetetaan valmisteluryhmä. 
Valmisteluryhmään nimetään kuntien työllisyyspalvelu-uudistuksen val-
mistelusta vastaavat substanssivirkahenkilöt (kaksi jäsentä kuntaa koh-
den). Valmisteluryhmä vastaa operatiivisella tasolla vaihtoehtoisten 
skenaarioiden tuottamisesta ja raportoi kuntajohtajakokoukselle. Val-
misteluryhmä sopii keskuudessaan mahdollisista alatyöryhmistä ja 
hankkeistettavista toimeksiannoista sekä skenaariotyöhön osallistetta-
vista asiantuntijoista ja sidosryhmistä.  
 
Ottaen huomioon kuntien erilaiset mahdollisuudet osoittaa resursseja 
valmistelutyöhön, kunta voi sopia yhden tai useamman muun kunnan 
kanssa yhteisestä edustuksesta valmisteluryhmässä ja/tai sen mahdol-
lisissa alatyöryhmissä.  
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Ohjaus- ja valmisteluryhmiin kutsutaan myös edustajat VarsinaisSuo-
men ELY-keskuksesta, Varsinais-Suomen TE-toimistosta ja Varsinais-
Suomen liitosta.  
 
Turun kaupunki pyytää kuntaa nimeämään jäsenensä työllisyyspalvelu-
uudistuksen ohjausryhmään ja valmisteluryhmään. Kirjalliset esitykset 
pyydetään toimittamaan 31.12.2022 mennessä. Esityksessä pyydetään 
ilmoittamaan, mikäli kunta on sopinut yhden tai useamman muun kun-
nan kanssa edustuksesta valmisteluryhmässä ja/tai sen mahdollisissa 
alatyöryhmissä.  
 
Valmisteluryhmän ensimmäinen tilaisuus pidetään Turussa 12.1.2023 
läsnä kokouksena. Ensimmäisessä kokouksessa valmisteluryhmä sopii 
työohjelmasta, alatyöryhmistä, valmistelun raportoinnista ohjausryhmäl-
le ja muista työskentelyn sujuvuuden kannalta olennaisista asioista. Oh-
jausryhmän ensimmäinen kokous pidetään 13.1.2023 klo 14–15.  
 

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmään kunnanjohtajan ja valmistelu-
ryhmään elinkeinoasiantuntijan. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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26 §  OSTOTARJOUS KORTTELIN 24 TONTIN 6 OSASTA LISÄMAAKSI, 
 KUMPULANTIE 
  
Kh 16.1.2023 § 26 Kosken Tl kunnalle on jätetty ostotarjous Kirkonseudun asemakaavan 

korttelin 24 AO tontti 6 myymättä olevasta osasta. Ostotarjouksen on 
jättänyt naapurikiinteistön Minnanmutka 284-416-2-154 omistajat. Osto-
tarjouksen tehneet ovat kiinnostuneet ostamaan myymättä olevan osan 
tontista numero 6 lisämaaksi ja yhdistämään sen heidän omistamaansa 
kiinteistöön. 

 
 Korttelia koskeva asemakaava on hyväksytty vuonna 1989. Kaavan 

tonttijako on ohjeellinen. 
 
 Ostotarjouksen alainen määräala kuuluu isompaan kiinteistöön Kumpu-

la 284-416-2-152. Ostotarjouksen alainen määräala rajoittuu kiinteistö-
jen HAKALA 284-416-2-100, Peltola 284-416-2-157 ja Minnanmutka 
284-416-2-154 väliseen kolmioon. Määräalan pinta-ala on 363,4 m2. 
Ostaja on jättänyt määräalasta tarjouksen 4,5 €/m2. 

  
Ostaja vastaa lohkomis- ja lainhuutokustannuksista. Kaupanvahvistajan 
palkkio jaetaan tasan osapuolten kesken. 

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää: 
 

- myydä määräalan kiinteistöstä Kumpula 284-416-2-152 viereiselle 
kiinteistölle lisämaaksi selostuksen ja liiteaineiston mukaisin ehdoin 

- valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan 
kauppakirjan Kosken Tl kunnan osalta.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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27 §  ILMOITUSASIAT 
 
Kh 16.1.2023 § 27 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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28 §  MUUT ASIAT 
 
Kh 16.1.2023 § 28  
 

1. Loimijoen kuntapalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 
16.2.2023. Lisäksi Loimijoen kuntapalvelut Oy:n osakassopimuksen, 
osakasluettelon ja yhtiöjärjestyksen muutoksen valmisteluun tarvi-
taan edustaja Kosken Tl kunnasta. 

2. Kosken Tl kunnan osallistuminen Auranmaan Yrittäjien risteilylle 
17.3.2023. 

3. Kunnanjohtaja osallistuminen rahoitus- ja johtamisfoorumiin 8.-
9.2.2023. 

4. Kosken Tl kunnan vanhan paloauton esiintyminen autoalan lehdes-
sä. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 

1. että kunnanjohtaja edustaa Kosken Tl kuntaa Loimijoen kuntapalve-
lut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa sekä yhtiön osakassopi-
muksen, osakasluettelon ja yhtiöjärjestyksen muutoksen valmiste-
lussa. 

2. merkitä tiedokseen Kosken Tl kunnan osallistumisen Auranmaan 
Yrittäjien risteilylle 17.3.2023. 

3. antaa luvan kunnanjohtajalle osallistua rahoitus- ja johtamisfooru-
miin 8.-9.2.2023. 

4. antaa luvan Kosken Tl VPK:n edustajille vanhan paloauton esiinty-
miseksi autoalan lehdessä. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS-
OSOITUS 

   
Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           
Sivu  

  16.1.2023     

KOSKEN TL  KUNNANHALLITUS      

MUUTOKSENHAKUKIELLOT           

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

perus-
teet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.    

  

Pykälät: 
1,2,3,4,5,8,10,12,13,14,15,16,18,
19,21,27,23 ja 28     

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  7,9,11,17, 20,22,24,25 ja 26     

       

         

                

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

  valittamalla.        

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 6       
         

                

        

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: 7,9,11,17, 20,22,24,25,26    
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kosken Tl kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon auki-
oloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-
misestä. 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- 
vaatimuk-
sen 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 23.1.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


