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§ 285
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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§ 286
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 16.12.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä
ajankohtana.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katri Koivisto ja Mikko Toivonen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 287
Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Lähteenmäentie 120
RUSDno-2021-689
Valmistelija / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja
Oheismateriaali
1 lahteenmaki_asema_suunnit_tarv_131121_001.pdf
2 lahteenmaki_kartat.pdf
HAKIJAT
XXXXX
XXXXX
RAKENNUSPAIKKA
704-406-0001-0297-M-0001 Lähteenmäentie 120, 21290 RUSKO
Kiinteistön nimi Lähteenmäki
Pinta-ala 6000 m²
Kaavatilanne Maakuntakaava
Sallittu kerrosala 600 m²
TOIMENPIDE
Omakotitalon, saunarakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen
Uusi kerrosala 398 m²
Jäljellä 202 m²
Lisäselvitys
Rakennetaan yksikerroksinen rapattu omakotitalo saunarakennuksella ja erillisellä
autokatos/varastorakennuksella ja energiakaivolla. Rakennuspaikkana on 6000 m²
määräala kiinteistöstä 704-406-1-297.
Toimenpide: uusi
Käyttötarkoitus: 011 yhden asunnon talot
Huoneistojen lukumäärä: 1 huoneisto
Kokonaisala: 398m²
Kerrosala: 398m²
Poikkeus
XXXXX hakevat lupaa omakotitalon, saunarakennuksen ja talousrakennuksen
rakentamiseksi. Esitetty hanke sijaitsee suunnittelutarvealueella (MRL 16 § ja 137 §) ja
sen johdosta hankkeen toteuttaminen edellyttää laajempaa lupaharkintaa.
Hakijan perustelut:
Rakennuspaikka sijaitsee Turun lentokentän melualueella. Melualueen asettamat
vaatimukset otetaan huomioon rakentamisessa. Alueella ei ole voimassa muuta
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vahvistettua kaavaa kuin maakuntakaava. Rakennuspaikka sijaitsee 200 metrin päästä
tilakeskuksen rakennuksista, joilla kiinteistöltä tullaan käymään töissä. Kantatilasta
704-406-1-297 ei ole lohkottu tai muuten rakennettu uusia asuinrakennuksia 40
vuoteen. 1981 viimeksi lohkottu asuinkiinteistö 704-406-269 ja sekin on kantatilalla
työskentelevien omistuksessa ja käytössä. Rakennuspaikka on rakennusteknisesti
toimivista vaihtoehdoista lähimpiä rakennuspaikkoja suhteessa tilakeskukseen.
Rakennuspaikka on metsässä kallioisen rinteen metsänpuoleisella laidalla lounaaseen
/etelään, lähellä peltotietä/metsäautotietä. Rakennuspaikasta lähimmät rakennukset
ovat kantatilan tilakeskuksen uudet rakennukset 200 m päässä koillisessa ja kantatilan
vanha varastorakennus 200 m päässä luoteessa. Rakennuspaikka on peltotien
varressa näiden kantatilan maatalousrakennusten välillä. Yksikerroksinen omakotitalo
ko. paikalla ei vaikuta haitallisesti maisemaan eikä alueen virkistyskäyttöön.
Kullaanpolun retkeilyreitti kääntyy peltotieltä itään kiertämään tilakeskusta,
rakennuspaikan kaakkoispuolella, eikä siis kulje rakennuspaikan ohitse.
Kuuleminen
Hakemuksen johdosta on kuultu naapureita (3 kpl) hakijan toimesta 10.11.2021
päivätyllä kuulemislomakkeella. Hakemuksesta ei ole jätetty huomautuksia.
LAUSUNNOT
Lausunnon antaja Rakennustarkastaja
Lausuntopvm 17.11.2021
Lausunnon tulos puollettu
Sisältö
XXXXX hakevat kunnanhallitukselta maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaista
suunnittelutarveratkaisua rakentaa asuinrakennus, saunarakennus ja talousrakennus
Lähteenmäen kylään, Lähteenmäki RN:o 1:297 tilaan kuuluvalle määräalalle, pinta-ala
n. 6.000 m², tilan kokonaispinta-ala on 563600 m².
Emätilatarkastelu
Lähteenmäen (RN:o 1:297) tilan kokonaispinta-ala on 56,36 ha.
Tila on muodostunut seuraavasti:
- Lähteenmäki 1:297, lohkottu vuonna 1987 tilasta Lähteenmäki RN:o 1:279
- Lähteenmäki 1:279, 1986, Lähteenmäki RN:o 1:241
- Lähteenmäki 1:241, 1977, Lähteenmäki RN:o 1:151
- Lähteenmäki 1:151, 1967, Lähteenmäki RN:o 1:92.
Lähteenmäen tilan alkuperäinen pinta-ala on ollut 60,48 ha.
Emätilatarkastelussa yleisesti käytetyt poikkileikkausajankohdat ovat
rantakaavalainsäädännön voimaantulo 15.10.1969 tai rakennuslain voimaantulo
1.7.1959. Poikkileikkausajankohdan jälkeen muodostetut rakennuspaikat luetaan
käytetyksi rakennusoikeudeksi.
Rakennuslain voimaantulon (1959) jälkeen tilasta (1:92) on muodostettu 5 kiinteistöä:
- Vesilaitos 1:149, 1967, vesialue, muodostettu useasta kiinteistöstä
- Lähteenmäen pumppaamo 1:240, 1977, yhdyskuntatekniikan rakennus ja tiealue
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- Havumäki 1:278, 1986
- Riihimäki 1:296, 1987, omakotitalo
- Lähteenmäki 1:297, 1987, pelto- ja metsäalueita, maatalouden tilakeskus.
Suunnitellut rakennukset liitettäisiin vesijohto- sekä viemäriverkostoon ja ne
sijaitsisivat vähintään 100 m etäisyydellä Ruskonjoen vesistöstä, metsäalueella,
metsäautotien varrella. Vesistön ja rakennuspaikan väliin jäisi metsäalue sekä
rantaniitty. Niittyalue on rakentamatonta muilta osin, paitsi Lähteenmäen tilan RN:o 1:
297 päärakennus, joka sijaitsee joen rantavyöhykkeellä. Rantavyöhykkeelle on haettu
rantapoikkeamista vuonna 2020, kiinteistölle Havumäki RN:o 1:278. Päätös on ollut
kielteinen, koska pääosin rakentamattomalle rantavyöhykkeelle ei ole haluttu osoittaa
lisärakentamista. Vesistön ranta-alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeellä tarkoitetaan
MRL 72.1 §:ssä rannan läheisyydessä olevaa vesistöön rajoittuvaa vyöhykettä, jonka
luonnonolosuhteisiin vesistön vaikutus ulottuu, joka maisemallisesti mielletään
rantaan kuuluvaksi, tai jolle kohdistuu erilaisia rantaa hyödyntäviä
maankäyttötarpeita. Rantavyöhykkeen leveys vaihtelee maaston muodoista,
kasvillisuudesta ja muista olosuhteista riippuen. Tältä osin merkitystä on esim. meren
tai muun vesistön biologisilla vaikutuksilla sekä maaston muodoilla ja rannan
kasvillisuudella. Lain perustelujen (HE 79/1996 vp, s. 53) mukaan rannan rajautuessa
avoimeen pelto- ja niittymaisemaan rantavyöhyke on yleensä merkittävästi leveämpi
kuin metsäisellä rannalla. Rantavyöhykkeen on lain perusteluissa yleensä katsottu
ulottuvan noin 100 metrin etäisyydelle, mutta ei kuitenkaan missään pidemmälle kuin
200 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.
Maakuntakaava
Alueella on Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, joka on vahvistettu 23.8.2004.
Kaavamerkintä on maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Merkinnällä osoitetaan
maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut alueet, joita voidaan käyttää myös haja-
asutusluonteiseen pysyvään tai loma-asutukseen sekä jokamiehen oikeuden
mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn. Olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja
laajennukseksi voidaan kuntakaavoituksella vähäisessä määrin osoittaa myös uutta
pysyvää asumista ja muita toimintoja, jotka eivät aiheuta ympäristöhaittoja. Kiinteistöä
koskee myös määräys "lentomelualue Lden 55 dB". Valtioneuvoston päätöksessä
melutason ohjearvoista ulkona on todettu, että "loma-asumiseen käytettävillä alueilla,
leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja
luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB
eikä yöohjearvoa 40 dB". Asumiseen käytettävillä alueilla on korkeampi ohjearvo 55
dB. 14.6.2021 on hyväksytty Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja - varojen
vaihemaakuntakaava. Vaihemaakuntakaavassa suunniteltu rakennuspaikka on
merkitty V - merkinnällä (virkistysalue) ja lisäksi on emätilaa koskeva ulkoilureitti -
merkintä. Reitti kiertää tilakeskuksen ja suunnitellun rakennuspaikan itäpuolelta,
kuten hakija on hakemuksessaankin kertonut. Reitti on siirretty idemmäksi, kun
tilakeskuksen maataloustoimintoja on laajennettu.
Yleiskaava
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Rakennuspaikalla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Ruskon kunnanvaltuusto on
hyväksynyt 13.3.1995 Ruskon kunnan yleiskaavan. Lounais-Suomen ympäristökeskus
on kuitenkin päätöksellään (23.7.1997 n:o 673AL) jättänyt valtuuston päätöksen
vahvistamatta Turun lentoaseman keskeisen lentomelun vaikutusalueen osalta.
Aluetta rajaa etelässä Raision kaupungin raja, lännessä Ruskonjoki ja pohjoisessa
Hujalantie-Kaharintie, joten kyseinen päätös koskee haettua rakennuspaikkaa.
Yleiskaavassa kyseinen kiinteistö oli puoliksi merkitty M -alueeksi (maa- ja
metsätalousalue, alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen
sekä haja-asutusluonteinen omakotirakentaminen) ja eteläosa MU -alueeksi (maa- ja
metsätalousalue, jolla on merkitystä maiseman, lähivirkistyksen ja ulkoilun kannalta.
Alueella voidaan sallia näitä tavoitteita häiritsemätön haja-asutusrakentaminen).
Alueelle ollaan laatimassa Ruskon eteläosan osayleiskaavaa (Turun lentoaseman
ympäristön osayleiskaava). Luonnoksessa kyseinen rakennuspaikka on merkitty
osittain M-alueeksi (maa- ja metsätalousalue) ja MY -alueeksi (maa- ja
metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja). Kaavaehdotus on tällä hetkellä valmisteilla
ja kaavanlaatijan aikataulun mukaan se valmistuisi tammikuussa 2022.
Kaavaehdotuksen luonnoksessa aluevaraukset on merkitty vastaavasti kuin
osayleiskaavan luonnoksessa.
Asemakaava
Suunnitellulla rakennuspaikalla ei ole voimassa asemakaavaa.
MRL 137 §:ssä säädetään, että rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella
edellyttää, että rakentaminen:
1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle;
2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä
liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
Lisäksi MRL 137 §:ssä todetaan, että rakentaminen suunnittelutarvealueella ei
myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Edellä olevat perustelut huomioon ottaen rakennustarkastaja toteaa lausuntonaan,
että hakemus ei ole vastoin MRL 137 §:n säädöksiä ja näin ollen puoltaa hakemuksen
hyväksymistä sillä ehdolla, että asuinrakennuksen kattorakenteiden, ulkoseinien sekä
ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että ulko- ja sisämelutason
erotus on vähintään 35 dB (lentomelua vastaan).
Asemapiirros ja kartta- sekä kaavaotteet ovat oheismateriaalina.
Liitteet
Naapurin kuuleminen
Valtakirja
Ote alueen peruskartasta
Todistus hallintaoikeudesta
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Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
XXXXX suunnittelutarveratkaisuhakemus ei ole vastoin MRL 137 §:n säädöksiä ja näin
ollen kunnanhallitus päättää hyväksyä hakemuksen rakentaa omakotitalo,
saunarakennus ja talousrakennus Lähteenmäen kylään, tilan Lähteenmäki RN:o 1:297
määräalalle (n. 6000 m²) seuraavin ehdoin:
1.Rakennuspaikka sijaitsee maakuntakaavan laskennallisella lentomelualueella, jonka
vuoksi asuinrakennuksen kattorakenteiden, ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden
rakenteiden tulee olla sellaisia, että ulko- ja sisämelutason erotus on vähintään 35 dB
(lentomelua vastaan).
Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi (2) vuotta. Vastaava rakennuslupa tulee
hakea tämän ajan kuluessa.
Samalla kunnanhallitus päättää, että hakijalta peritään rakennusvalvontataksan 7 §:n
mukainen 500,00 euron maksu.
Ote ja valitusosoitus: Hakija, Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Päätöksen antaminen: Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulevan kaikkien tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla.
Päätösehdotuksen perustelut
Rakennustarkastajan antaman lausunnon perusteella ei ole esteitä
suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle. Rakennuspaikan sijoittuminen huomioiden
uudisrakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, koska se sijoittuu tilakeskuksen
toimintojen läheisyyteen, pinta-alaltaan laajan emätilan alueelle. Rakentaminen on
myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista, koska
rakentaminen ei estä ulkoilureitin käyttöä. Se ei myöskään johda vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita
vaikutuksia, koska rakennukset sijoittuvat rantavyöhykkeen ulkopuolelle, eikä se
sijaitse pohjavesialueella ja kiinteistö liitetään vesijohto- sekä viemäriverkostoon.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Hyvinvointilautakunta, § 77,19.10.2021
Kunnanhallitus, § 262,01.11.2021
Hyvinvointilautakunta, § 84,11.11.2021
Kunnanhallitus, § 288, 13.12.2021
§ 288
Taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus
RUSDno-2021-635
Hyvinvointilautakunta, 19.10.2021, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on
tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää
eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen.
Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos
saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle
oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja.
Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.
Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen
uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 §
186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja
Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla eli vuodeksi 2021.
Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle
tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta
laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että
painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina.
Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille
suunnattavista taidemuodoista.
Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 merkitä kunnanhallituksen päätöksen
tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan
oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää
kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä
monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä
osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet
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ja niiden rahoitus. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja
ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin vuodelle (26 kpl), ja että
jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija.
Osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita kunnanhallitus
päätti 29.3.2021 § 68 vuoden 2021 osalta, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen
osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta
erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea
erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu.
Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen
järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim.
musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen
perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että viimeistään vuoden 2023 aikana ”
taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien
oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen
vaihtoehtoisia tapoja”.
Kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa tällä
hetkellä 19 kpl. Lukuvuodeksi 2020–2021 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille on
määritelty 1 220 euroa vuodessa. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä
valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille.
Vuoden 2022 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus,
millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen Hyvinvointijohtaja, Jari Hjelm Kirjasto- ja
kulttuuripalvelupäällikkö
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taiteen
perusopetuksen ostopalvelusopimus hyväksytään määräajaksi vuodeksi 2022 rajatulla
oppilaspaikkamäärällä (22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 262
Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on
tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää
eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen.
Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos
saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle
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oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja.
Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.
Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen
uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 §
186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja
Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla eli vuodeksi 2021.
Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle
tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta
laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että
painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina.
Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille
suunnattavista taidemuodoista.
Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 merkitä kunnanhallituksen päätöksen
tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan
oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää
kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä
monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä
osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet
ja niiden rahoitus. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja
ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin vuodelle (26 kpl), ja että
jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija.
Osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita kunnanhallitus
päätti 29.3.2021 § 68 vuoden 2021 osalta, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen
osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta
erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea
erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu.
Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen
järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim.
musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen
perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että viimeistään vuoden 2023 aikana ”
taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien
oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen
vaihtoehtoisia tapoja”.
Kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa tällä
hetkellä 19 kpl. Lukuvuodeksi 2020–2021 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille on
määritelty 1 220 euroa vuodessa. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä
valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille.
Vuoden 2022 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus,
millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.
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Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen määräajaksi, vuodeksi 2022 rajatulla oppilaspaikkamäärällä
(22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian hyvinvointilautakunnalle
uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa on selvitettävä, miten kunnanhallituksen
aiemmin asiassa tekemät linjaukset toteutetaan ja miten linjauksen johdosta säästyvät
varat tullaan käyttämään?

Hyvinvointilautakunta, 11.11.2021, § 84
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Oheismateriaali
1 Kulttuurihyvinvointisuunnitelma 9.11.2021.pdf
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1.11.2021 § 262 palauttaa taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen hyvinvointilautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.
Valmistelussa on selvitettävä, miten kunnanhallituksen aiemmin asiassa tekemät
linjaukset toteutetaan ja miten linjauksen johdosta säästyvät varat tullaan käyttämään.
Selvitys kunnanhallituksen aiempien linjausten toteutuksesta:
Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 § 186 hyväksyä taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden
vuoden voimassaoloajalla. Lisäksi kunnanhallitus päätti tällöin lähettää kokousliitteet
hyvinvointilautakunnalle tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että painopistettä muutetaan
kunnan nuorimpiin ikäryhmiin (so. taiteen perusopetukseen todellisen
osallistujamäärän ja varatun paikkamäärän välisen erotuksen määräraha käytetään
pääsääntöisesti jatkossa siten, että tarjotaan kunnan nuorimmalle ikäryhmälle taiteen
varhaiskasvatusta, esim. musiikkileikkikoulua). Hyvinvointijohtajalle annettiin
tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille suunnattavista taidemuodoista.
Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2021 § 68 merkitä kunnanhallituksen em. päätöksen
tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan
oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää
kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä
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monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä
osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet
ja niiden rahoitus.
Kunnanhallituksen 5.10.2020 tekemä linjaus on huomioitu siis osana kuluvan vuoden
taiteen perusopetusta koskevaa sopimusta vähentämällä oppilaspaikkakohtaista
kuntaosuutta saavien oppilaiden määrä 35:stä 26:een. Nyt oppilaspaikkamäärää
esitetään rajattavaksi vuodelle 2022 siis 22 oppilaaseen.
Lisäksi kunnanhallituksen linjaus on huomioitu osana kunnanhallituksen hyväksymää
avustusjärjestelmän uudistusta, jossa avustuslajeja (ml. taiteen perusopetuksen
oppilaspaikkakohtainen kuntaosuus) päätettiin uudistaa asteittain. Syksyn 2021 osalta
avustusjärjestelmässä todetaan, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen osallistuvaa
oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta erikseen
sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea erikseen
eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu.
Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen
perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan
painotetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa
taidekasvatusta (esim. musiikkileikkikoulu).”
Koskien asteittaisen siirtymän jälkeen avustuslajien tavoitetilaa vuonna 2023
kappaleessa ”Avustuslajit 2023 alkaen” todetaan: ”Taiteen perusopetuksen
järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien oppilaiden määrää on
rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja.
Laajan oppimäärän mukaisen oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta
(esim. musiikkileikkikoulu).”
Kunnanhallituksen 5.10.2020 tekemä linjaus käy ilmi myös oheisen
kulttuurihyvinvointisuunnitelmaluonnoksen tilannekatsauksesta: Varhaisiän
musiikkikasvatusta on tarjottu liitteen vaihtoehto nro 1 mukaisena vuonna 2021
aiempia vuosia laajempana. Osallistuminen jäi kuitenkin vähäiseksi osittain ehkä
koronatilanteen vuoksi.
Lisäksi kunnanhallituksen 5.10.2020 antama tehtävä kuntalaiskyselyn tekemisestä
lapsille suunnattavista taidemuodoista on toteutettu. Kuntalaiskyselyn tulokset
esiteltiin hyvinvointilautakunnalle 19.10.2021 § 26. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty
kulttuuritarjonnan valinnassa kuluvana vuonna sekä kulttuurihyvinvointisuunnitelman
laatimisessa. Kuntalaisia on osallistettu kulttuuritapahtumien ja -palvelujen
suunnitteluun myös useiden muiden avoimien kuntalaiskyselyjen kautta.
Selvitys linjauksen johdosta säästyvien varojen käytöstä:
Taiteen perusopetukseen varatun aiemman sopimuksen mukaisen 35 oppilaspaikan
ja kunnanhallitukselle esitetyn, todelliseen oppilasmäärään ja kysyntään perustuvan
22 oppilaspaikan välisestä erotuksesta ikään kuin säästyvä vara on tarkoitus suunnata
oheisena esitetyn kulttuurihyvinvointisuunnitelmaluonnoksen mukaisiin, eri ikä- ja
intressiryhmille (painottuen lapsiin ja nuoriin) suunnattavien ennaltaehkäisevien
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kulttuurihyvinvointipalveluiden palvelukokeiluiden rahoitukseen. Palvelukokeilut
vahvistaa hyvinvointilautakunta, ja niiden pohjalta on tarkoitus rakentaa kuntalaisten
tarpeita vastaava ja vaikuttavan hyvinvoinnin edistämisen kannalta mielekäs
palvelutarjonta. Suunnitelmaluonnoksessa on kuvattu jo toteutettuja toimenpiteitä ja
kokeiluja.
Koronatilanteen vuoksi tapahtumien järjestäminen ei kuitenkaan ole ollut
käytännössä täysimääräisesti mahdollista ennen yhteiskunnan avautumista. Tilanteen
vuoksi ei ole myöskään ollut mahdollista vakiinnuttaa kokeilujen kautta
kulttuurihyvinvointipalvelujen tarjontaa tai epidemian rajoitustoimenpiteistä johtuen
tehdä tarkkaa suunnitelmaa, millaisia tapahtumia on mahdollista järjestää. Tarkoitus
on vallitsevasta koronaepidemiatilanteesta riippuen ja mm. kunnan hyvinvointi- ja
osallisuusohjelmien päivitysten ja laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
valmistuttua laatia oheisen luonnoksen pohjalta alkukevään 2022 aikana
kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin sen tavoitteiden
mukaiset toimenpiteet ja niiden kustannukset.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä annetun selvityksen, miten kunnanhallituksen
aiemmin taiteen perusopetusta koskevassa asiassa tekemät linjaukset toteutetaan ja
miten linjauksen johdosta säästyvät varat tullaan käyttämään, ja lähettää asian
edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 288
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Oheismateriaali
1 Kulttuurihyvinvointisuunnitelma 9.11.2021.pdf
Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan antamat selvitykset.
Päätös
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Kokouksessa annetun muutetun päätösehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus päätti
hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen määräajaksi vuodeksi 2022
rajatulla oppilaspaikkamäärällä (22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen
kriteereillä. Kunnanhallitus hyväksyi hyvinvointilautakunnan antamat selvitykset sekä
edelleen kunnanhallitus päätti merkitä hyvinvointilautakunnalta saadun
Kulttuurihyvinvointisuunnitelman luonnoksen tietoonsa saatetuksi.
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§ 289
Vakanssimuutos keskushallinnossa ja palkantarkistus
RUSDno-2021-690
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Ruskon tietohallintovastavan tehtävät ja toimenkuva ovat laajentuneet viimeisenä
kahtena vuotena merkittävästi. Tietohallintovastaavan tehtäviin on lisätty
tietosuojavastaavana toimiminen, kunnan ICT-strategian ja toimenpanosuunnitelman
valmistelu, tiedonhallintalain noudattamisen vastuu koko kunnan tasolla,
viestintävastuita sekä luottamushenkilöiden sähköisten kokousten mahdollistamien
laitteiden hallinta ja ylläpito.
Tehtävien laajentuessa on keskusteltu siitä, olisiko tehtävänimikettä perusteltua
muuttaa vastaamaan paremmin muuttuneita tehtäviä. Tietohallintopäällikkö kuvaisi
paremmin nykyisiä tehtäviä ja olisi linjassa muissa kunnissa tällä toimenkuvalla
yleensä työskentelevien henkilöiden kanssa.
Nimikkeen muutokseen liittyisi palkantarkistus, jonka suuruudeksi on esitetty 230
euroa. Siten tietohallintopäällikön tehtäväkohtaiseksi palkaksi muodostuisi 3214 euroa
/kk. Palkkataso vastaisi tällöin vertailukuntien vastaavissa tehtävissä toimivien palkan
tasoa. Keskushallinnon talousarviossa on varauduttu ko. tarkistukseen. Muutokset
tulisivat voimaan 1.1.2022 lukien. Tietohallintovastaava ****** kanssa on keskusteltu
asiasta ja hän on suostuvainen muutokseen.
Hallintosäännön 23 §:n mukaan henkilöstöjaosto valmistelee kunnanhallituksen
päätettäväksi tulevat henkilöstöasiat. 31 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää
yleistoimivaltaa henkilöstöasioissa.
Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 23.11.21 § 5 käsitellyt asiaa ja päättänyt
yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että Ruskon kunnan tietohallintovastaavan
vakanssi muutetaan tietohallintopäällikön vakanssiksi. Vakanssimuutokseen liittyy
palkantarkistus, jonka suuruus on 230 euroa/kk. Muutos tulee voimaan 1.1.2022
lukien.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää henkilöstöjaoston esityksen mukaisesti muuttaa Ruskon
kunnan tietohallintovastaavan vakanssin tietohallintopäällikön vakanssiksi ja hyväksyä
muutokseen liitttyvän palkantarkistuksen 230 euroa/kk. Muutos tulee voimaan
1.1.2022 lukien.
Päätös

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
13.12.2021

22/2021

18 (39)

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.12.2021

22/2021

19 (39)

§ 290
Valtuustosalin kokoustilojen saneeraus
RUSDno-2021-720
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Valtuustosalin kokoustekniikkavalmius kaipaa uudistamista. Mm. pöytäkohtaisten
sähköpistokkeiden puute on koettu merkittäväksi ja yleisemminkin valtuustosalin
yleisilme kaipaa ehostamista. Teknisen osaston kokoustiloja on lisätty/uudistettu
viimeisen vuoden aikana.
Tietohallintopalveluista on määrärahoja säästymässä runsaat 30.000 euroa tänä
vuonna. Talousarvion alittuminen perustuu useisiin asioihin. Koronasta johtuen
uusien palvelimien ja levyjärjestelmän toimitus viivästyi ja viivästymisen ajan
jouduttiin käyttämään vanhaa palvelinta, josta kuitenkin hyötynä oli se, että vanhan
kuukausikulut oli jo maksettu ja näin ollen syntyi säästöä. Lisäksi koronasta johtuen
useamman muunkin tietohallinnon budjetoiman laitteen suunniteltu hankinta
viivästyi, jolloin hankintakustannukset viivästyksen ajalta säästyivät. Edelleen säästöä
on aiheutunut siitä, että vuoden 2020 It-työntekijöiden koulutusten johdosta on
pystytty tekemään enemmän vaativia asiantuntijatöitä itse, ilman ulkopuolista apua.
Tietohallintopalveluista säästyneillä varoilla pystyttäisiin kattamaan valtuustosalin
saneeraus nykyaikaisempaan kokouskäyttöön.
Saneerauksen sisältö on arvioitu seuraavan sisältöiseksi:
- vanhojen pöytien hionta 5.000 euroa
- pöytien sähköistys
8.000 euroa; siten, että pöydät irrotettavissa toisistaan ja
jokaisessa kahden istuttavassa pöydässä kaksi virtapistoketta ja kaksi USB-
virtapistoketta
- TV nykyisen videotykin tilalle 8.500 euroa
- pöytäkohtaiset mikrofonit (15 kpl) 4.000 euroa
Kustannusarvio olisi siten edellä esitetyn mukaisesti 25.500 euroa. Jotkut edellä
esitetyistä arvioista saattavat vielä tarkentua.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osoittaa yleishallinnon tehtäväalueella tietohallintopalveluista
säästyneitä määrärahoja valtuustosalin kokoustekniseen saneeraukseen enintään
27.000 euron suuruisena.
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Kunnanhallitus, § 180,30.08.2021
Kunnanhallitus, § 291, 13.12.2021
§ 291
Tiejaoston jäsenten nimeäminen 31.5.2023 asti ulottuvaksi toimikaudeksi
RUS-2021-495
Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 180
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisessa henkilöstöjaostossa on
kolme jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet nimetään
kunnanhallitukseen kuuluvista henkilöistä. Jaoston esittelijänä toimii talous- ja
hallintojohtaja.
Teknisen lautakunnan alaisessa tiejaostossa on kolme jäsentä. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet nimetään tekniseen lautakuntaan kuuluvista
henkilöistä. Jaoston esittelijänä toimii tekninen johtaja.
Kunnanhallituksen alaisessa sosiaali- ja terveysjaostossa on kolme jäsentä. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston esittelijänä on kunnanjohtaja.
Henkilöstö- ja tiejaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen valitsee
kunnanhallitus. Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveysjaoston puheenjohtajiston.
Tiejaoston nimeäminen tapahtuu teknisen lautakunnan esityksestä.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää henkilöstöjaoston jäsenet ja valitsee jaostolle puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Kunnanhallitus nimeää sosiaali- ja terveysjaoston jäsenen ja varajäsenen.
Tiejaoston jäsenten nimeäminen tapahtuu teknisen lautakunnan tekemän esityksen
jälkeen.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi henkilöstöjaostoon seuraavat henkilöt:
- Jussi Helesvirta, puheenjohtaja (varalla Suvi Helenius)
- Antti Jussila, varapuheenjohtaja (varalla Katri Koivisto)
- Kristiina Kivelä (varalla Mikko Toivonen).
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Kunnanhallitus nimesi sosiaali- ja terveysjaostoon jäseneksi Virpi Hurulan (varalla Katri
Koivisto).
Tiejaoston nimeäminen tapahtuu teknisen lautakunnan tekemän esityksen jälkeen.

Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 291
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 9.9.2021 § 77 esittänyt tiejaostoon
nimettäväksi Kalle Vähä-Piikkiön (pj.), Erja Laineen ja Markus Rantalan.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä tiejaostoon seuraavat henkilöt:
- Kalle Vähä-Piikkiö, puheenjohtaja
- Erja Laine
- Markus Rantala
Tiejaoston esittelijänä toimii tekninen johtaja Mika Heinonen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 240,18.10.2021
Kunnanhallitus, § 292, 13.12.2021
§ 292
Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2022 aluevaaleja varten
RUSDno-2021-607
Kunnanhallitus, 18.10.2021, § 240
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Aluevaalit toimitetaan 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 12.-18.1.2022.
Vaaleissa valitaan aluevaltuustot, joiden toimikausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy
toukokuun 2025 lopussa.
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 määrätty äänioikeusrekisteriin 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.
Vaalilain 15 §:n 1 mom:n 2 kohdan säännöksen mukaan kunnanhallituksen 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
vähintään kolme. Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalitoimikunnan nimeämisessä on noudatettava
tasa-arvolain vaatimuksia.
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan
luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien
mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden
2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai
varajäsenenä eivät voi olla vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa
tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä
hyvinvointialueessa tahansa: esim. hyvinvointialueella A ehdokkaaksi asetetun sisarus
ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa. Vaalilain 15 §:n 2 mom:
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n sanamuotoa "mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos
puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita
vaalitoimikuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimen
vaalikelpoisia henkilöitä.
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä
tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan
tehtävissä.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2022 toimitettavia aluevaaleja varten asetetaan
Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.
Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Kunnanhallitus päättää valita vuonna 2022 toimitettavien aluevaalien
vaalitoimikuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että vuonna 2022 toimitettavia aluevaaleja varten asetetaan
Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.
Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Kunnanhallitus päätti valita vuonna 2022 toimitettavien aluevaalien vaalitoimikuntaan
seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsenet:
Johanna Suokivi
Reima Eskola
Martti Raikasniemi
Varajäsenet:
1. Heikki Ruuskanen
2. Teemu Laine
3. Kristiina Kivelä.
Puheenjohtajaksi nimettiin Johanna Suokivi ja varapuheenjohtajaksi Reima Eskola.
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Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 292
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Vaalitoimikunnan toiseksi sijaantulevaksi varajäseneksi nimetty Teemu Laine on
toimittanut seuraavan sisältöisen sähköpostin Ruskon kunnalle: "Pyydän eroa
vaalitoimikunnan varamiehen tehtävästä. Syy: Mahdollinen jääviys tulevissa eri
vaaleissa."
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää eron Teemu Laineelle vaalitoimikunnan toisen
sijaantulevan varajäsenen tehtävästä.
Kunnanhallitus päättää valita Teemu Laineen tilalle vuonna 2022 toimitettavia
aluevaaleja varten toisen sijaantulevan varajäsenen.
Päätös
Kunnanhallitus päätti myöntää eron Teemu Laineelle.
Antti Jussilan kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus päätti
valita Teemu Laineen tilalle Matti Aaltosen.
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Hyvinvointilautakunta, § 83,11.11.2021
Kunnanhallitus, § 293, 13.12.2021
§ 293
Hyvinvointityöryhmän kokoonpanon päivittäminen
RUSDno-2021-675
Hyvinvointilautakunta, 11.11.2021, § 83
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Ruskon kunnan hyvinvointityöryhmä on perustettu hyvinvointilautakunnan
päätöksellä 5.10.2017 § 61 ja sen kokoonpanoa on täsmennetty 14.6.2018 § 57.
Kunnan hallintosäännön § 24 mukaan hyvinvointilautakunta päättää
hyvinvointiryhmän kokoonpanosta.
Hyvinvointiryhmän tehtävinä ovat:
edistää kunnan strategiassa määriteltyjä tavoitteita kuntalaisten terveyden ja
hyvinvoinnin näkökulmasta
osallistua hyvinvointikertomuksen laatimiseen ja sitä koskevaan seurantaan
arvioida hyvinvointia edistävien palvelujen vaikuttavuutta
edistää kuntalaisten osallisuutta
valmistella kuntalaisten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä
Hyvinvointiryhmä toimii myös kunnan ehkäisevän päihdetyön työryhmänä.
Hyvinvointiryhmään ovat kuuluneet:
hyvinvointijohtaja, puheenjohtaja
kirjasto ja kulttuuritoimenjohtaja, sihteeri
hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja
opetus ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja
teknisen lautakunnan puheenjohtaja
tekninen johtaja
johtava rehtori
varhaiskasvatusjohtaja
liikuntapalveluvastaava
nuorisopalveluvastaava
erityisnuorisotyövastaava
ruokapalvelupäällikkö
Raision ja Ruskon yhteistoimintaalueen edustaja
vanhus ja vammaisneuvoston ikääntyneiden edustaja
vanhus ja vammaisneuvoston vammaisten edustaja
nuorisovaltuuston edustaja
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Uuden valtuustokauden osalta on syytä päivittää työryhmän kokoonpanoa. Vanhus- ja
vammaisneuvosto on nimennyt edustajikseen hyvinvointiryhmään Liisa Tuomisen ja
Katri Alajärven. Viranhaltijoiden osalta oletetaan osallistumista tehtävän mukaisesti.
Muille tahoille lähetetään pyyntö oman edustajansa osallistumisen vahvistamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää lähettää pyynnön em. eri tahojen edustajien
osallistumisen vahvistamisesta Ruskon hyvinvointiryhmään.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti,
että hyvinvointiryhmään kutsutaan myös kunnanhallituksen edustaja.

Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 293
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Hyvinvointilautakunta pyytää nimeämään edustajansa hyvinvointiryhmään.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa hyvinvointiryhmään
hyvinvointilautakunnan pyynnön mukaisesti.
Päätös
Virpi Hurulan kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus nimesi
hyvinvointiryhmään edustajakseen Katri Koiviston.
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§ 294
Lausunnon antaminen Raision kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta
RUSDno-2021-717
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Ehdotus Raision kaupungin rakennusjärjestykseksi.pdf
Raision kaupungin lupalautakunta pyytää lausuntoa ehdotuksesta Raision kaupungin
rakennusjärjestykseksi.
Ruskon virkamiesvalmistelussa ei rakennusjärjestyksessä ole havaittu kohtia, joiden
perusteella olisi tarpeen jotain lausua.
Ehdotus Raision kaupungin rakennusjärjestykseksi on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa
laaditusta ehdotuksesta Raision kaupungin rakennusjärjestykseksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 295
Aloite päihteettömästä Ruskon kunnasta
RUSDno-2021-718
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Ruskon Vasemmisto ry. on tehnyt valtuuston kokouksessa 31.5.2021 seuraavan
sisätöisen aloitteen päihteettömästä Ruskon kunnasta:
"Ruskon kunnanhallitus hyväksyi 29.3.2021 kokouksessaan, yhdistysten uuden
avustusjärjestelmän. Tässä järjestelmässä vaaditaan yhdistysten ja kolmannen
sektorin tilaisuuksien päihtettömyyttä. Näin poistuu avustusten piirissä aikuisten
teatteriretket, viinimaistelu illat ym. ym.
Ruskon Vasemmisto esittää, että myös kunnan tilaisuudet ovat tästä lähin
päihteettömiä ja myös ne, joissa edustetaan kuntaa. Päihteettömyys koskee
esimerkiksi kunnanjohtajan peli-illat, opettajien laivareissuja, lautakuntien ruokailut
sekä kunnan pikkujoulujuhlija.
Näin näytämme esimerkillämme mallia kuntalaisille päihtettömyydestä ja terveellisistä
elämäntavoista."
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.6.2021 § 139 lähettää aloitteen
keskushallinnon valmisteltavaksi.
Keskushallinnon asiaa koskevassa vastauksessa tuodaan esiin, että Ruskon kunta
noudattaa järjestämissään tilaisuuksissa ja tapahtumissa yleisesti hyväksyttyjä ja
käytössä olevia toimintatapoja silloin, kun kysymys on tapahtumien tarjoiluista tai
muista tilaisuuksiin liittyvistä pelisäännöistä (ajankohta, kesto, kohderyhmä yms.). Em.
asiat ja tilaisuuden luonne yleensä huomioiden määritellään mm. se, minkälainen
tarjoilu soveltuu ao. tilaisuuteen. Vaikka siis lähtökohtana pidetään lähes aina sitä,
että tapahtumat ovat päihteettömiä, ei ole perusteltua eikä tarpeellista linjata kaikkia
kunnan tilaisuuksia kategorisesti päihteettömiksi, vaan asiassa tulee järjestäjän voida
käyttää harkintaa tilaisuuden luonteen huomioon ottaen.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä keskushallinnon vastauksen päihteettömään Ruskon
kuntaan liittyvään aloitteeseen tietoonsa saatetuksi.
Kunnanhallitus päättää edelleen merkitä aloitteen käsittelyn loppuun saatetuksi ja
saattaa päätöksen valtuuston tietoon siinä yhteydessä kuin päätökset
muistakin vuonna 2021 tehdyistä valtuustoaloitteista saatetaan.
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§ 296
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 7
RUSDno-2021-719
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Maunun koulun raportti 7.pdf
2 Työmaatiedote Maunun koulu 2021_10.pdf
3 Työmaatiedote Maunun koulu 2021_11.pdf
4 maksuerätaulukko ja laskutus.pdf
Esityslistan oheismateriaalina ovat Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen
kuukausiraportti 7, maksuerätaulukko sekä työmaatiedotteet.
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa torstaina 9.12.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunanhallitus päättää merkitä Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen
kuukausiraportti 7:n tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 297
Valtuuston 8.11.2021 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja
täytäntöönpano
RUS-2021-670
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 8.11.2021 pitämässä kokouksessa
tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät ole menneet
valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten
vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.
1. Ruskon Keskustan aloite koskien ajantasaista toimintamallia yhdistysten tilankäytön
tukemisessa kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kunnanhallitus päätti lähettää Ruskon
keskustan aloitteen yhdistysten tilankäytön tukemisesta teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi siten, että valmistelu tehdään yhteistyössä hyvinvointilautakunnan ja
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kanssa.
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§ 298
Hallintokuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Kokous 10.11.2021
- Hyvinvointilautakunta - Kokous 11.11.2021
- Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kokous 18.11.2021

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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§ 299
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.”
Kunnanjohtaja
Muut asiat:
§ 12 Kunnanviraston suljettuna olo, 24.11.2021
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan sekä talous- ja hallintojohtajan
viranhaltijapäätökset ajalta 29.10. - 9.12.2021 tietoon saatetuiksi. Samalla
kunnanhallitus toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin otto-oikeuttaan.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 300
Ilmoitus- ja muut asiat
Päätös
Kunnanhallituksen tietoon saatettiin seuraavat asiat:
Turun lentoaseman ympäristöluvan mukainen päivitetty siviililentoliikenteen
melunhallintasuunnitelma
Hyvinvointialueen valmistelun ajankohtainen tilannekatsaus
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laajan palveluverkkoselvityksen ja pitkän
tähtäimen suunnitelman käynnistäminen
Seutuyhteistyön ajankohtaiset asiat
Lautakuntien nimeämät yhteyshenkilöt vanhus- ja vammaisneuvostoon.
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Hallintovalitus
§287
Hallintovalitus
Hallintovalitus
Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen hallintovalituksen se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitus tehdään hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen
antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hallintovalituksen voi tehdä ainoastaan laillisuusperusteella. Valituskirjelmässä
on ilmoitettava
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valittajalle voidaan
toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös
laatijan asuinkunta.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon
valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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- sähköposti rusko@rusko.fi

37 (39)

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.12.2021

22/2021

38 (39)

Muutoksenhakukielto
§285, §286, §290, §291, §292, §293, §294, §295, §296, §297, §298, §299, §300
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
§288
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

