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§ 40
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa sähköisen etäkokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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§ 41
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti torstaihin 4.3.2021 mennessä ja
allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niina Pekkala ja Jorma Raiko.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 42
Ketunluolan asemakaavan laajennus
RUSDno-2021-92
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Ketunluolan ak laajennus_osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2021.pdf
Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ketunluolan asemakaavan laajentamiseksi
19.10.2020 § 202. Alue rajoittuu 12.11.2018 hyväksyttyyn Ketunluolan asemakaava-
alueeseen. Hyväksyttäessä Ketunluolan asemakaava varauduttiin alueen
laajentamiseen kaavan tieasioita suunniteltaessa. Kunnanhallitus valitsi
kokouksessaan 14.12.2020 § 244 Ketunluolan asemakaavan laajentamisesta (sekä
Ahola-Ojannon asemakaavan laajentamisesta ja muuttamisesta ja Niittylän alueen
asemakaavatyön valmiiksi saattamisesta) vastaavaksi kaavanlaatijaksi Nosto
Consulting Oy:n.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän
aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten
arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja
arviointimenettelystä.
Kaavanlaatija on valmistellut aluetta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja
se on esityslistan oheismateriaalina.
Kaavanlaatija Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä sekä rakennustarkastaja Niko
Paloposki ja tekninen johtaja Mika Heinonen ovat läsnä kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ketunluolan asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla,
internetsivuilla ja Ruskolaisessa.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
päivitetään aluerajausten osalta mahdollisten uusien maanhankintojen myötä.

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.03.2021

4/2021

7 (29)

Kokouskäsittely
Merkittiin, että tekninen johtaja Mika Heinonen, rakennustarkastaja Niko Paloposki
sekä kaavanlaatija Pasi Lappalainen selostivat asiaa kokouksessa. Heinonen ja
Lappalainen poistuivat kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen klo 19.00.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan Ketunluolan asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla,
internetsivuilla ja Ruskolaisessa.
Edelleen kunnanhallitus päätti, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään
aluerajausten osalta mahdollisten uusien maanhankintojen myötä.
Esteellisyys
Antti Jussila
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§ 43
Kolola- ja Ojanperä -nimisten tilojen sekä määräalojen tiloista Mäklä ja Ojanperä ostaminen
RUSDno-2021-91
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 ilmakuva.pdf
2 maa-alueet.pdf
Ruskon kunnan sekä ***** kuolinpesän edustajien kanssa on käyty neuvotteluja n.
6,689 ha:n suuruisen maa-alueen hankinnasta. Maa-alueen sijainti on keskeinen
laadittaessa Ketunluolan asemakaavaa. Myyjät ovat jättämässä omistukseensa n. 1,18
ha:n suuruisen tilakeskuksen, joka muodostuu tilojen 10:2 - ja 6:18 -määräaloista.
Alue muodostaa merkittävän lisän kunnan jo entuudestaan alueelta hankkimien n. 60
hehtaarin suuruisten maa-alueiden kanssa.
Hankinnan kohteena olevalle alueelle arvioidaan saatavan tonttien koosta riippuen 23-
25 tonttivarannon ollessa 1-2 vuotta. Alue soveltuu hyvin pientalorakentamiseen.
Ostettavat kiinteistöt rajautuvat pohjoisessa, lännessä ja etelässä kunnan jo
omistamiin kiinteistöihin, yhteensä 7 rajalinjan osalta ja näin ollen ne liittyisivät
saumattomasti suunniteltuun kaavoitettavaan alueeseen. Kiinteistöjen pienet
peltoalueet sijaitsevat metsien ja metsäsaarekkeiden välissä, joten niille rakentaminen
ei vaikuttaisi avoimeen peltomaisemaan. Läheisyydessä kaupan kohteina olevien
alueiden myötä tonttimäärä kohoaisi noin 230-250 tonttiin.
Ruskon kunnan strategian pohjalta hyväksytyssä elinkeino-ohjelmassa toimenpiteenä
mm. todetaan, että hankitaan raakamaata tai tehdään kaavoitussopimuksia niin, että
kunnassa on koko ajan vähintään 120 tonttia myytävänä. Nykyinen Päällistönmäen
asemakaava-alue alkaa tulemaan rakentamiskaarensa loppupuolelle. Kunnalla on tällä
hetkellä myytävänä 11 tonttia. Lisäksi keväällä myyntiin tulee 20 tonttia.
Kauppahinnaksi on sovittu 247.493 euroa (=3,70 euroa/m2) Myyjätaho on hyväksynyt
kaupan osaltaan.
Talousarviossa on maanhankintaan varattu 250.000 euron määräraha.
Esityslistan oheismateriaalina on kaupan kohdetta kuvaava kartta.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi ostaa Ruskon
kunnalle ***** kuolinpesältä 3,44 hehtaarin suuruisen Kolola -nimisen tilan (RN:o 6:
109). Kauppahinta on 127.280 euroa.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi ostaa
Ruskon kunnalle ***** ja ***** kuolinpesältä 1,32 hehtaarin suuruisen Ojanperä -
nimisen tilan sekä yhteensä n. 1,929 hehtaarin suuruisen määräalan Mäklä- (RN:o 6:
18) ja Ojanperä- (RN:o 10:2) nimisistä tiloista esityslistan liitteessä esitetyn rajauksen
mukaisesti. Kauppahinta on 120.213 euroa.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 44
Kaavoituskatsaus 2021
RUSDno-2021-88
Valmistelija / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja
Oheismateriaali
1 Kaavoituskatsaus 2021.pdf
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa
antaa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille
tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).
Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset
ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin,
sisältöön ja toteuttamiseen.
Ruskon kaavoitusviranomainen on kunnanhallitus. Kaava-asioiden esittelijä on
kunnanjohtaja. Kunnan kaavoittajana (MRL § 20) toimii rakennustarkastaja.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavajärjestelmään kuuluvat
maakuntakaavat, yleiskaavat, asemakaavat ja ranta-asemakaavat. Ruskon alueella ei
ole ranta-asemakaavoja.
Kaavoituskatsaus 2021 on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kaavoituskatsauksen.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että rakennustarkastaja Niko Paloposki selosti asiaa kokouksessa.
Paloposki poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen klo 19.30.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Varsinais-Suomen ELY-keskus
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§ 45
Poikkeava hankintapäätösmenettely Maunun koulun saneeraus ja laajennus -asiassa sekä
ohjausryhmän nimeäminen hanketta varten
RUSDno-2021-93
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Valitessaan Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen urakoitsijaa 18.2.2021 § 13
tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että hankkeessa käytetään
poikkeavaa hankintapäätösmenettelyä. Esityksen mukaan lisätyöt ja erillishankinnat
päättäisi hanketta varten nimettävä ohjausryhmä 30.000 euroon asti. Yli 30.000 euron
menevistä hankinnoista päättäisi tekninen lautakunta. Ruskon kunnan
hankintasäännön mukaan alle 15.000 euron lisätöistä päättää toimialajohtaja ja yli
15.000 euron hankkeista päättää lautakunta.
Lisäksi osana päätöstä tekninen lautakunta esittää, että hankkeeseen nimetään
edellisessä kappaleessa tarkoitettu Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen
ohjausryhmä, joka päättää lisätöistä ja tiedottamisesta. Ohjausryhmään tulisi nimetä
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja, teknisen lautakunnan
puheenjohtaja, kunnanhallituksen nimeämä oma edustaja, Maunun koulun rehtori,
tekninen johtaja/kunnaninsinööri sekä esittelijänä rakennuskonsultti.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää perustaa Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen
ohjausryhmän, joka päättää lisätöistä ja tiedottamisesta. Ohjausryhmään
kunnanhallitus päättää nimetä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
puheenjohtajan, teknisen lautakunnan puheenjohtajan, Maunun koulun rehtorin,
teknisen johtajan/kunnaninsinöörin sekä esittelijäksi rakennuskonsultin.
Kunnanhallitus päättää valita oman edustajansa kyseiseen ohjauryhmään.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen siitä, että
hankkeessa sovelletaan hankintasääntöön nähden poikkeavaa hankintamenettelyä,
jonka mukaan Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen ohjausryhmä päättää
lisätöistä ja hankinnoista 30.000 euroon asti. Yli 30.000 euron menevistä hankinnoista
päättää tekninen lautakunta.
Päätös
Kunnanhallitus päätti perustaa Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen
ohjausryhmän esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallituksen edustajaksi valittiin kunnanhallituksen varapuheenjohtaja (Antti
Jussila). Lisäksi todettiin, että ryhmän kokoonpano tarkastetaan tarvittaessa tulevan
valtuustokauden alussa.
Ohjausryhmän tehtävien ja hankintavaltuuksien osalta asia päätettiin palauttaa
uudelleen valmisteltavaksi.
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§ 46
Valtionosuuspäätökset vuodelle 2021
RUSDno-2021-38
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Valtiovarainministeriö on antanut 30.12.2020 päätöksen peruspalvelujen
valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten
korvauksesta kunnille vuonna 2021. Päätöksen mukaan Ruskon kunnan
peruspalvelujen valtionosuuden ja verotulotasauksen sekä veroperustemuutoksista
johtuvien veromenetysten korvauksen yhteismäärä vuonna 2021 on 7 506. 216 euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 30.12.2020 mukaan opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa
laissa tarkoitetun valtionosuuden määrä Ruskon kunnalle vuonna 2021 on -1 301.997
euroa.
Kotikuntakorvausmenot ja –tulot otetaan huomioon keskitetysti
valtionosuusmaksatuksessa. Kotikuntakorvaukset esitetään talousarviossa
toimintamenoina ja toimintatuloina. Koulutoimen palvelujen myyntiä ja ostoa
koskevat kotikuntaerät (kotikuntakorvaukset) kirjataan Perusopetuksen
tehtäväalueelle tulona ja menona. Nettotulo on 88 218 euroa.

Kunnan peruspalveluiden valtionosuus
-mistä verotuloihin perustuva tasaus
Kotikuntakorvaustulot
Kotikuntakorvausmenot
Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten
korvaus
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus
YHTEENSÄ

VM päätös v.
2021
5 135 595
-9 904
412 829
-324 612

Talousarvio
2021
5 138 793
-9 904
382 117
-370 073

2 370 621

2 327 404

-1 301 997
6 292 437

-1 188 832
6 289 365

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen liittyvässä tilastoinnissa on tapahtunut virhe.
Osa pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on jäänyt tilastoimatta ja tämän vuoksi
valtionosuudesta puuttuu 264 811 euroa. Asiasta on tehty OKM:lle oikaisuvaatimus.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus tullee olemaan -1 037 185 euroa ja Ruskon
kunnan valtionosuuksien lopullinen kokonaismäärä siten 6 557 249 euroa.
Ehdotus
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Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtionosuuspäätökset vuodelle 2021 ja päättää olla
hyväksymättä niitä opetus- ja kultturitoimen rahoituksen osalta. Kunnanhallitus
toteaa, että asiasta on tehty OKM:lle oikaisuvaatimus esittelytekstistä ilmenevän
mukaisesti.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 13,17.02.2021
Kunnanhallitus, § 47, 01.03.2021
§ 47
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen
RUSDno-2021-58
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 17.02.2021, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista on hyväksytty
joulukuussa 2020. Asiakasmaksulain (1052/2020) muutokset tulevat voimaan
1.8.2021. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen
perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja
alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:
n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen
maksusta. Kustakin seruraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20
prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin
nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen
laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu 1.8.2021
Perheen
koko,
henkilöä

Tuloraja,
euroa
/kuukausi

Korkein
Tuloraja euroa/kuukausi,
maksuprose
jonka jälkeen korkein maksu
ntti

2

2798

10,70

5490

3

3610

10,70

6302

4

4099

10,70

6791

5

4588

10,70

7280

6

5057

10,70

7767

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä
lapsesta.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1052/2020 6 § mukaan osa-aikaisen
varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määritellään seuraavasti:
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa
kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin
vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.03.2021

4/2021

16 (29)

varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän
kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on
suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä
on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.
Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan
huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.
Ruskolla varhaiskasvatuksen maksut on tällä hetkellä määritelty seuraavasti:
Maksu%
Varhaiskasvatukse
kokoaikaisesta
n tarve
maksusta

Esiopetusta
2015 synt.
täydentävä
maksu %
varhaiskasvatus

enintään 20h/vko
(84h/kk)

0%

60%

20h- 27,5h/vko
70%
(enintään 115h/kk)

30%

70%

27,5-35h/vko
80%
(enintään 146h/kk)

45%

80%

60%

ei käytössä

yli 35h/vko

60%

100%
kokoaikainen

Tilapäinen varhaiskasvatus: Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista
varhaiskasvatuksen tarvetta, joka ei jatku kuukausittain. Yli 5 tuntia / päivä 20 € / pv
Enintään 5 tuntia / päivä 12 € / pv.
Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus-kokeilu päättyy heinäkuussa 2021.
Palveluvalikkoa selkeytetään ja yksinkertaistetaan vastaamaan varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulaissa määriteltyjä osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tuntimääriä 1.8.2021
alkaen.
Maksu%
Varhaiskasvatuksen
kokoaikaisesta
tarve
maksusta

Esiopetusta täydentävä
varhaiskasvatus

enintään 20h/vko
(84h/kk)

60%

60%

20-35h/vko
(enintään 146h/kk)

80%

80%

yli 35h/vko

100% kokoaikainen

ei käytössä

Tilapäinen varhaiskasvatus, joka ei jatku kuukausittain: 20€/pvä.
Kuntalaisille, yksityisille palveluntuottajille sekä kunnan toimintaan ja talouteen
kohdistuvat vaikutukset päätösehdotuksesta: Palveluvalikko yksinkertaistuu.
Varhaiskasvatuksen maksut alenevat erityisesti pieni- ja keskituloisilta perheiltä. Myös
kaikki perheet, joilla on varhaiskasvatuksen piirissä enemmän kuin yksi lapsi hyötyvät
sisarusalennuksen muutoksesta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen
nousu vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymään negatiivisesti ja samalla
myös yksityisille palveluntuottajille maksettavat palvelusetelimenot kasvavat.
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Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä ja esittää kunnanhallitukselle
vahvistettavaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tehtävien muutosten myötä seuraavalla
tavalla:
1. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun perusteet 1.8.2021 alkaen
Perheen
koko,
henkilöä

Tuloraja,
euroa
/kuukausi

Korkein
Tuloraja euroa/kuukausi,
maksuprose
jonka jälkeen korkein maksu
ntti

2

2798

10,70

5490

3

3610

10,70

6302

4

4099

10,70

6791

5

4588

10,70

7280

6

5057

10,70

7767

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä
lapsesta.
2. Sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä
maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta
määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen
maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään
määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksua.
3. Kokoaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tuntivälykset sekä maksuprosentit
Maksu%
Varhaiskasvatuksen
kokoaikaisesta
tarve
maksusta

Esiopetusta täydentävä
varhaiskasvatus

enintään 20h/vko
(84h/kk)

60%

60%

20-35h/vko
(enintään 146h/kk)

80%

80%

yli 35h/vko

100% kokoaikainen

ei käytössä

4. Tilapäinen varhaiskasvatus, joka ei jatku kuukausittain: 20€/pvä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta totesi, että korkein
varhaiskasvatuksen asiakasmaksu kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on 288e/kk.
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Kunnanhallitus, 01.03.2021, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus päättää maksujen perusteista ja
euromääristä.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tehtävien muutosten myötä opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan esittämällä tavalla.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kunnanhallitus, § 34,15.02.2021
Kunnanhallitus, § 48, 01.03.2021
§ 48
Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten
RUSDno-2021-65
Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia sekä kuntalain
kuntavaaleja koskevia säännöksiä.
Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa,
ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen
ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka on
otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa
sen mukaisesti kuin vaalilaissa säädetään, äänestää ennakolta kotonaan siinä
kunnassa, joka on määrättyäänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa
samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu
omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen
kotikunnakseen.
Ennakkoäänestys kuntavaaleissa järjestetään 7.- 13.4.2021 välisenä aikana.
Vaalilain 15 §:n 1. mom:n 2-kohdan säännöksen mukaan kunnanallituksen on hyvissä
ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten
yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähinään
kolme.
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät tulevat
mahdollisuuksien mukaan edustetuiksi vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole
sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa
esiintyneisiin äänestäjäryhmiin. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta
tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltaminen tehdään siten, että sekä
jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
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Kuntavaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai hänen puolisonsa, lapsensa tai
vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä.
Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja
rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, ettäoma ja sekä
edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että
henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. Vaalitoimikunnan jäsenten ja
varajäsenten kelpoisuus määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään
kelpoisuudesta lautakuntiin.
Vaalilain 16 §:n 1.mom:n mukaan vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä,
jolloin yhden heistä tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Vuonna 2017 toimitettuja kuntavaaleja varten valittuun vaalitoimikuntaan Ruskolla
ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
Varsinaiset jäsenet:
Marianne Leino, pj
Reima Eskola, vpj
Ulla Vesterinen, jäsen
Varajäsenet
Reima Tuominen
Anneli Palmunen
Vilho Vesterinen

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten asetetaan
Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3)
varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten
sijaan.
Kunnanhallitus päättää valita vuonna 2021 pidettävien kuntavaalien vaalitoimikuntaan
jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi kunnanhallituksen
seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus, 01.03.2021, § 48
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
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Talous- ja hallintojohtaja
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.2.2021 lähettää asian uudelleen
valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen.
Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen on ilmennyt, että koronapandemiasta aiheutuvat
mahdolliset sairastumiset ja karanteenit saattavat nopeastikin johtaa siihen,
että vaalilautakuntien tai vaalitoimikunnan toimivalta on uhattuna
päätösvallattomuuden vuoksi. Tämän johdosta on perusteltua myöntää kunnan
keskusvaalilautakunnalle oikeus tarvittaessa nimetä vaalilautakuntiin tai
vaalitoimikuntaan lisää varajäseniä.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten asetetaan
Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3)
varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten
sijaan.
Kunnanhallitus päättää valita vuonna 2021 pidettävien kuntavaalien vaalitoimikuntaan
jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta voi
tarvittaessa valita vaalilautakuntiin ja/tai vaalitoimikuntaan lisää varajäseniä tilanteen
niin vaatiessa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten asetetaan
Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3)
varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten
sijaan.
Kunnanhallitus päätti valita vuonna 2021 pidettävien kuntavaalien vaalitoimikuntaan
Martti Raikasniemen (puheenjohtaja), Reima Eskolan (varapuheenjohtaja) ja Riitta
Metsolan (jäsen). Varajäseniksi valittiin Terho Mäkilä, Ulla Vittasmäki sekä Hemmo
Vianto.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta voi
tarvittaessa valita vaalilautakuntiin ja/tai vaalitoimikuntaan lisää varajäseniä tilanteen
niin vaatiessa.
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§ 49
Omakotitontin 529/3 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen
RUSDno-2021-85
Ruskon kunnan sekä *****kesken allekirjoitettiin kauppakirja 24.2.2021, koskien
Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 529/3 -nimistä tilaa (1328m2),
kiinteistötunnus 704-404-4-424, ***** Rusko.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta myy sekä luovuttaa *****
asuntotarkoitukseen Ruskon Päällistönmäessä sijaitsevan tontti 529/3 -nimisen tilan
Rno 4:424, osoitteessa *****, Rusko.
Kunnanhallitus päättää edelleen hyväksyä Ruskon kunnan sekä ***** välillä 24.2.2021
allekirjoitetun kauppakirjan. Samalla kunnanhallitus toteaa, että ko. tonttia koskeva
vuokrasopimus raukeaa tehdyn kaupan myötä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 50
Omakotitalon rakennustontin 516/2 vuokraaminen sekä vuokrasopimuksen hyväksyminen
RUSDno-2021-86
Ruskon kunnan sekä Intorakennus Turku Oy:n kesken allekirjoitettiin vuokrasopimus
24.2.2021 koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 516/2 -
nimistä tilaa (1811m2), kiinteistötunnus 704-404-4-397, Saarensuontie 16, Rusko.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää vuokrata Intorakennus Turku Oy:lle tontti 516/2 -nimisen tilan
Päällistönmäen asemakaava-alueelta ja hyväksyy 24.2.2021 allekirjoitetun
vuokrasopimuksen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 51
Omakotitalon rakennustontin 516/3 vuokraaminen sekä vuokrasopimuksen hyväksyminen
RUSDno-2021-87
Ruskon kunnan sekä Intorakennus Turku Oy:n kesken allekirjoitettiin vuokrasopimus
24.2.2021 koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 516/3 -
nimistä tilaa (2122m2), kiinteistötunnus 704-404-4-398, Saarensuontie 18 / Länkitie 9,
Rusko.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää vuokrata Intorakennus Turku Oy:lle tontti 516/3 -nimisen tilan
Päällistönmäen asemakaava-alueelta ja hyväksyy 24.2.2021 allekirjoitetun
vuokrasopimuksen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 52
Viranhaltijapäätökset
KuntaL 51 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka
on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia
tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen
viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa
tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian
ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa,
jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita.”
Talous- ja hallintojohtaja
Talous:
§ 2 Saatavan poistaminen kirjanpidosta, 24.02.2021
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 12.2 -
25.2.2021 tietoon saatetuiksi. Samalla kunnanhallitus toteaa, että se ei käytä em.
päätöksiin otto-oikeuttaan.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 53
Hallintokuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.2.2021
- Tekninen lautakunta 18.2.2021

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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§ 54
Ilmoitus- ja muut asiat
Kunnanhallitus keskusteli avustustenjakojärjestelmän uudistamisesta. Keskusteluun
osallistui myös hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.
Kunnanjohtaja selosti tilinpäätöksen 2020 valmistelutilannetta.
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Muutoksenhakukielto
§40, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §52, §53, §54
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
§47, §48, §49, §50, §51
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

