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§ 118
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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§ 119
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 10.6.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä
ajankohtana.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niina Pekkala ja Antti Jussila.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Tekninen lautakunta, § 52,27.05.2021
Kunnanhallitus, § 120, 07.06.2021
§ 120
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 2
RUSDno-2021-326
Tekninen lautakunta, 27.05.2021, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportointi 20052020.pdf
2 Maunun koulu maksuerätaulukko ja laskutus.pdf
3 Työmaatiedote Maunun koulu 2021_04.pdf
Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä
raportoidaan kuukausittain hankkeen etenemisestä ja myös talousraportointia
seurataan.
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain
tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä
kunnanhallitukseen tiedoksi.
Työmaatilanne: Työmaa on perustettu, laajennusosan maanleikkaus on tehty,
paalutus on tehty, liitoskohdan purkutyöt on tehty, Salaoja- ja viemäriasennukset
käynnissä, Maankaivuutyöt ja täytöt ovat käynnissä, Sokkelielementit asennettu,
Alapohjan raudoitus ja valu viikolla 20, 1. krs runkotyöt alkavat viikolla 21.
Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 19.5.2021 on 237
750,00 eli 9,3 % kokonaissummasta. Lisätyöt ovat käsitelty 19.5.2020 ohjausryhmässä,
eikä ole vielä lisätyölaskutusta, 19.5.2020 hyväksytyt lisätyölaskut ovat seuraavassa
raportissa.
Oheismateriaalina on kuukausiraportti 2, talousraportti 20.5.2020. sekä Peabin
työmaatiedote.
Työmaakokous pöytäkirja 1 esitellään tarvittaessa kokouksessa, ja lähetetään
lautakunnan jäsenille etukäteen tutustuttavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi
Päätös
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Päätösehdotuksen mukaisesti

Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 120
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Esityslistan oheismateriaalina ovat Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen
kuukausiraportti 20.5.2021, maksuerätaulukko ja laskutus sekä työmaatiedote.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen
raportti 2:n tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 121
Sosiaaliasiamiehen kuntaselvitys
RUSDno-2021-355
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Sosiaaliasiamiehen kuntaselvitys 2020.pdf
Sosiaaliasiamies on toimittanut Raision kaupungille kuntaselvityksensä vuoden 2020
osalta. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab on tuottanut
vuonna 2020 sosiaaliasiamiespalvelut kolmelletoista kaupungille/kunnalle: Kaarina,
Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Marttila, Raisio, Rusko, Sauvo, Somero, Taivassalo,
Uusikaupunki ja Vehmaa väestöpohjan ollessa lähes 160 000 asukasta. Sosiaali- ja
potilasasiamiehen tehtävää hoitaa yksi päätoiminen asiamies.
Sosiaaliasiamiehellä oli Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-
alueen osalta yhteydenottoja 45 kpl v. 2020 (45/2019). Yhteydenotot kohdistuivat
yleisimmin vammaispalveluihin (16), ikääntyneiden palveluihin (13) ja lastensuojeluun
(9).
Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta on käsitellyt raporttia 19.5.2021
merkiten sen tiedoksi ja lähettäen sen edelleen tiedoksi Raision kaupunginhallitukselle
ja Ruskon kunnanhallitukselle.
Ruskon kunnanhallitus käsitteli vastaavaa raporttia v:lta 2019 kokouksessaan
15.6.2020 merkiten sen tuolloin tiedoksi ja edellyttäen, että jatkossa yhteydenotot
Raision ja Ruskon osalta erotetaan raportoinnissa toisistaan. Vuoden 2020
kuntaselvityksessä näin ei ole tapahtunut.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen kuntaselvityksen vuodelta 2020 tiedoksi
uudistaen vuosi sitten esittämänsä kannanoton siitä, että jatkossa sosiaaliasiamiehelle
tehdyt yhteydenotot Raision ja Ruskon osalta tulee erottaa raportoinnissa toisistaan.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 122
Pitkän tähtäimen suunnittelun valtuustoaloitteet
RUSDno-2021-353
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Oheismateriaali Pitkän tähtäimen suunnittelun valtuustoaloitteisiin.pdf
Kunnan pitkän tähtäimen suunnitteluun on tehty valtuustoaloitteita. Vuonna 2018
(12.11.) tehdyssä valtuustoaloitteessa on esitetty, että Ruskon kunta ryhtyisi
valmistelemaan myös 10 vuoden suunnitelmaa osana vuosittaista strategiatyötä.
Aloitteessa esitetään, että jokainen sektori tekisi omat suunnitelmansa, joka sisältäisi
tavoitteet, aikataulut, mahdolliset investointitarpeet ja muut tarvittavat toimenpiteet.
Valtuuston kokouksessa 22.2.2021 tehtiin aloite Ruskon väestömallista ja
tarkemmasta kasvutavoitteesta. Aloitteessa viitattiin vuonna 2018 tehtyyn
aloitteeseen, josta todettiin, että tuolloin tehdyn aloitteen suunnittelu ei ole päässyt
käyntiin myönteisestä vastaanotosta huolimatta, mutta tulevana keväänä viimeistään
pitäisi saada luonnosteltua suunnitelma sellaiseksi, että uusi valtuusto voi ensi
syksynä tehdä sen loppuun ja hyväksyä. Aloitteessa esitetään, että mallin laatimisessa
voisi hyödyntää Turun Yliopiston osaamista ja tilastollinen malli teetettäisiin
esimerkiksi tilastotieteen laitoksen opinnäytetyönä.
Kyseiset valtuustoaloitteet ovat esityslistan oheismateriaalina.
Vuonna 2018 tehtyä aloitetta on käsitelty vuoden 2019 aikana
hyvinvointilautakunnassa sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta totesi tuolloin mm. että opetus- ja
varhaiskasvatustoiminnasta tehdään yhteinen toimitila- ja palveluselvitys. Lisäksi
aloitteessa esitetystä strategisesta suunnittelusta pidettiin valtuustoseminaari
syyskuussa 2019 Turun Yliopiston tulevaisuustutkijan johdolla. Alkukesästä 2020
kunnanhallituksessa käydyn talouden sopeuttamisekskustelun yhteydessä todettiin,
että talousasiat priorisoidaan 10 vuoden strategisen suunnittelun edelle tässä kohtaa.
Pitkän aikavälin suunnitteluun liittyy myös joulukuussa 2020 pidetty Ruskon keskustan
kehittämisseminaari sekä toukokuussa 2021 pidetty Vahdon keskustaajaman
kehittämisseminaari.
Lisäksi pitkän tähtäimen suunnitteluun liittyen on 26.4. tehty valtuustoaloite koskien
Ruskon kunnan koulu- ja varhaiskasvatusverkon pitkän aikavälin suunnitelmaa.
Aloitteessa todetaan, että koulu- ja varhaiskasvatusverkon pitkän aikavälin
suunnitelma olisi hyvä ulottua ainakin 2030 luvulle, jolloin se olisi ensimmäinen
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konkreettinen osa kunnan 10-vuotissuunnitelmaan. Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta tulee käsittelemään aloitetta seiraavassa kokouksessaan.
Myös tämä aloite on esityslistan oheismateriaalina.
Taloustyöryhmä keskusteli 24.5.2021 pitämässään kokouksessa pitkän tähtäimen
suunnittelusta ja tehdyistä valtuustoaloitteista antaen suuntaviivat suunnittelulle.
Samassa kokouksessa taloustyöryhmä käsitteli kuntastrategian ja siihen pohjautuvien
ohjelmien (elinvoima-, osallisuus- ja hyvinvointiohjelmat) päivittämistä. Suuntaviivoina
taloustyöryhmä piti perusteltuna lähteä siitä lähtökohdasta, että kuntastrategia
säilytetään ennallaan ja sen perusteella laaditut ohjelmat päivitetään ja ne saatetaan
uuden valtuuston käsiteltäväksi. Samalla hallintokunnat voivat venyttää
suunnittelunsa 10 vuodeksi. Tarkoituksena on nivouttaa kuntastrategia, laaditut
ohjelmat sekä vuotuiset talousarviot ja toimintasuunnitelmat nykyistä selkeämmin
yhdeksi kokonaisuudeksi yhdessä pitkän tähtäimen 10-vuotissuunnitelman kanssa.
Taloustyöryhmä piti tärkeänä ohjelmien nykyistä parempaa hallintokuntiin
jalkauttamista. Samoin osana kokonaissuunnittelua pidettiin tärkeänä
hallintokuntakohtaisten vuosikellojen laadintaa. Kunnanhallitus tulee antamaan
kesäkuun toisessa kokouksessaan hallintokunnille ohjeet kokonaissuunnittelua varten.
Taloustyöryhmä ei pitänyt perusteltuna 22.2. tehdyssä aloitteessa esitettyä
tilastollisen mallin teetättämistä Turun Yliopiston tilastotieteen laitoksen
opinnäytetyönä.
Esityslistan oheismateriaalina on luonnos kuntastrategian, ohjelmien, budjettien ja
toimintasuunnitelmien sekä 10-vuotissuunnittelun yhteennivomiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi 12.11.2018 sekä 22.2.2021
tehtyjen valtuustoaloitteiden pohjalta tähän mennessä toteutuneen käsittelyn ja
saattaa sen valtuuston tietoon siinä yhteydessä kuin muutkin valtuustoaloitteet
saatetaan.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 123
Kunnanviraston kiinniolo kesällä 2021
RUSDno-2021-354
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Vuosilomien keskittämisen mahdollistamiseksi on Ruskon kunnassa ollut käytäntönä,
että kunnanvirasto suljetaan kesällä 4-5 viikon ajaksi. Sulkeminen on mahdollista,
koska kesälomakaudella asiakaspalvelujen kysyntä on selvästi muita ajankohtia
vähäisempää. Sulkemisen aikana välttämättömät palvelut kuten laskujen ja palkkojen
maksatus hoidetaan normaalisti. Kunnanvirasto on yleensä ollut suljettuna heinäkuun
ajan.
Koronaviruspandemian johdosta kunnanvirasto on ollut suljettuna jo toista vuotta
fyysisten käyntien osalta. Mahdollista on kuitenkin ollut järjestää asiakaskäyntejä ja
tapaamisia terveysturvallisesti niistä erikseen sopien. Myös työntekijöiden etätyö on
ollut laajaa valtakunnallisesta etätyösuosituksesta johtuen. Suositusta ei toistaiseksi
ole purettu ja sitä arvioitaneen uudelleen kesälomien
jälkeen. Luottamushenkilöelinten laajaa etäkokouskäytäntöä on myös perusteltua
jatkaa toistaiseksi ainakin kesäkuun ajan.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että
- nykyistä käytäntöä kunnanviraston suljettuna pitämisestä jatketaan toistaiseksi,
- kunnanvirasto pidetään kokonaan suljettuna 28.6. - 30.7.2021 kuitenkin siten, että
välttämättömät palvelut ja toiminnot hoidetaan viraston kiinnioloaikanakin,
- luottamushenkilöelinten etäkokouskäytäntöä jatketaan toistaiseksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 124
Omakotitontin 319/5 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen
RUSDno-2021-366

Ruskon kunnan sekä Sari Heleniuksen ja Olli-Pekka Erinkon kesken allekirjoitettiin
kauppakirja 31.5.2021, koskien Paasniitun asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 319/5
-nimistä tilaa (1580m2), kiinteistötunnus 704-402-1-246, Kuokkapellontie 10, Rusko.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta myy sekä luovuttaa Sari Heleniukselle ja
Olli-Pekka Erinkolle asuntotarkoitukseen Ruskon Paasniitussa sijaitsevan tontti 319/5 -
nimisen tilan Rno 1:246, osoitteessa Kuokkapellontie 10, Rusko.
Kunnanhallitus päättää edelleen hyväksyä Ruskon kunnan sekä Sari Heleniuksen ja
Olli-Pekka Erinkon välillä 31.5.2021 allekirjoitetun kauppakirjan. Samalla
kunnanhallitus toteaa, että ko. tonttia koskeva vuokrasopimus raukeaa tehdyn kaupan
myötä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 125
Omakotitalon rakennustontin 517/4 vuokraaminen sekä vuokrasopimuksen hyväksyminen.
RUSDno-2021-367
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja

Ruskon kunnan sekä KP Rakennus- ja suunnittelu Oy:n kesken allekirjoitettiin
vuokrasopimus 20.5.2021 koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa
Tontti 517/4 -nimistä tilaa (1692 m2), kiinteistötunnus 704-404-4-246,
Päällistönmäentie 14, Rusko.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää vuokrata KP Rakennus- ja suunnittelu Oy:lle Tontti 517/4 -
nimisen tilan Päällistönmäen asemakaava-alueelta ja hyväksyy 20.5.2021
allekirjoitetun vuokrasopimuksen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 126
Omakotitalon rakennustontin 531/10 vuokraaminen sekä vuokrasopimuksen hyväksyminen
RUSDno-2021-368
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja

Ruskon kunnan sekä Oy STV Suomen Talon Visio Ltd:n kesken allekirjoitettiin
vuokrasopimus 20.5.2021 koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa
Tontti 531/10 -nimistä tilaa (2304m2), kiinteistötunnus 704-404-4-431, Uuhikuja 8,
Rusko.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää vuokrata Oy STV Suomen Talon Visio Ltd:lle Tontti 531/10-
nimisen tilan Päällistönmäen asemakaava-alueelta ja hyväksyy 20.5.2021
allekirjoitetun vuokrasopimuksen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 127
Hallintokuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
Tekninen lautakunta - Kokous 27.5.2021
Hyvinvointilautakunta - Kokous 27.5.2021
Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kokous 20.5.2021
Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.
cloudnc.fi/
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja
päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän
pykälän käsittelyä siirretty.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Ilmoitus- ja muut asiat
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Muutoksenhakukielto
§118, §119, §120, §121, §122, §123, §127, §128
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§124, §125, §126
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös
koskee.
Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin
kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto
saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä
päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.
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,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös
kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa
Ruskon kunnan keskushallinnosta.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:
Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta,
Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta
- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi

