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§ 107
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 108
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 9.6.2022 ja allekirjoitetaan myöhempänä
ajankohtana.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Monika Antikainen ja Suvi Helenius.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Monika Antikainen ja Suvi Helenius.
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Tekninen lautakunta, § 55,12.05.2022
Kunnanhallitus, § 97,23.05.2022
Valtuusto, § 36,30.05.2022
Kunnanhallitus, § 109, 06.06.2022
§ 109
Kiinteistöselvitys
RUSDno-2022-329
Tekninen lautakunta, 12.05.2022, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Kunnanhallitus päätti kokouksessa 11.4.2022 § 81 seuraavaa:
Kunnanhallitus lähettää kiinteistötyöryhmälle valmisteltavaksi lisämäärärahaesityksen
ja pyytää, että kiinteistötyöryhmä valmistelee tekniselle lautakunnalle ja edelleen
kunnanhallitukselle sekä valtuustolle mihin kiinteistöihin, milloin, miten ja missä
laajuudessa sekä millä kustannuksilla selvitykset laaditaan.
Sen lisäksi se esittää, että hyvinvointilautakunta jatkaa suunnittelua kirjaston
väistötilan sijoittamisesta valtuustosaliin ja että tekninen palveluala vastaa tilaan
tehtävästä riittävästä sisäilmatutkimuksesta, joka rahoitetaan teknisen budjetista.
Vahdon pikku Laukolan päiväkotikiinteistön luopumisen osalta kunnanhallitus esittää
kiinteistötyöryhmälle selvitettäväksi seuraavat vaihtoehdot:
a) Päiväkoti- ja koulutilojen järjestäminen nykyisten tilojen puitteissa
b) Nykyisten tilojen korjaaminen
c) Korvaavien uudistilojen rakentaminen
Selvityksessä tulee huomioida kodan hankkiminen ja Jokikummun päiväkodin
kehittämisen mahdollisuus.
Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut 2.5.2022 ja esittää seuraavat toimenpiteet:
Ruskon vanha nuorisotalon selvitys
Rakennusosa-arvio kiinteistöstä on 1,1 miljoonaa kunnostus + muutokset tulee lisäksi.
Avattu seinän alareunaa, joka on aivan laho. Viemärilinjojen uusiminen lisäksi 150–200
000 th.
Vastaavilla kuluilla pystytään rakentamaan kokonaan uusi kiinteistö, joka soveltuu
paremmin tulevaisuudessa tarvittavaan käyttöön.

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.06.2022

9/2022

6 (30)

Kiinteistö on mahdollista myös myydä ulkopuoliselle. Kiinnostusta on mm. saneeraus
asuinkäyttöön, jolloin kustannukset pystytään paremmin kattamaan erilaisella
liiketoimintamallilla. Tässä mallissa kuitenkin keskeinen tontti siirtyy pois kunnan
omistuksesta
Vahdon kiinteistöjen jatko selvitykset
Laukolan koulu laajennus käynnistetään, johon rakennetaan koululle tilat, jotka koulu
luovuttaa nyt päiväkodin käyttöön. Päiväkotitiloiksi nykyisistä tiloista käsityöluokka ja
musiikkiluokka päiväkotikäyttöön, väistöaikana musiikkiluokat Piipulassa. Jos
hankesuunnittelu käynnistetään heti, hinta-arvio hankesuunnitelmalle 25 000 vuodelle
2022.
Piipula ja kunnantalo myydään erikseen. Kunnantalosta neuvotellaan yrittäjien kanssa,
jos neuvottelu ei tuota tulosta, huutokaupat.comiin. Tontit ja sähköt eriytetään.
Piipulan myynti Laukolan laajennuksen valmistuessa.
a)
Laukolan Päiväkoti- ja koulutilojen järjestäminen nykyisten tilojen
puitteissa + koululaajennus 200m2 hinta-arvio 700 000 euroa.
b)
Nykyisten tilojen korjaaminen Hinta-arvio on 600 000 euroa, ongelmana
edelleen liian pienet tilat.
c)
Korvaavien uudistilojen rakentaminen 50 lapsen päiväkoti arvio, 1,4
miljoonaa euroa, 90 lapsen päiväkoti arvio 2,0 miljoonaa euroa.

Karhukallion päiväkodin saneeraus
Päiväkodissa on kiireiset työt ja korjaukset työn alla ja nyt pitää ratkaista jatko
toimenpiteet. Ehdotuksena on, että talousarviossa syksyllä 2022 varataan rahat
Karhukallion saneeraukseen.
Karhukalliossa aloitetaan hankesuunnitelma ja kiinteistö saneerataan. Palkataan
hankkeeseen rakennuttaja +suunnittelijat, hinta-arvio 50 000 € vuodelle 2022
Kirjaston jatko
Valtuustosali muutetaan kirjastoksi väistötiloina, Sisäilmatutkimukset täyttävät
vaatimukset. Loggerimittaukset täyttävät suositukset. Baumedi Oy:n
sisäilmatutkimukset on tehty korjausten jälkeen loppu vuonna 2015, joissa todetaan,
että sisäilman bakteeripitoisuudet ovat normaalit. Samojen tutkimusten tekeminen
nyt maksaa 4500 euroa ja ei ole näyttöä, että ongelmia olisi.
Kirjaston muutto valtuustosaliin ja järjestelmien käynnistäminen aiheuttaa
kustannuksia jonkin verran
Kirjastokiinteistön jatkoa selvitetään taloyhtiön kanssa. Joko nykyinen kirjasto
korjataan tai rakennetaan uusi rakennus.
Merttelän rakenteita avaava tutkimus
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Merttelän koulussa on lasten vanhemmilta tullut valituksia sisäilmaongelmista ja ovat
olleet yhteydessä Raision terveystarkastajaan. Alkuperäinen sisäilmaongelma on tullut
terveydenhoitajalta ja se ongelma on ratkaistu. Työnantajavelvoite sisäilmasta on
täytetty. Lapsia tai muitakaan ei ole käynyt terveydenhuollossa tämän asian tiimoilta.
Rakenteita avaavan tutkimuksen hinta on Merttelän koulussa 23 000 €. Odotetaan
kouluverkko selvitystä.
Kiinteistötyöryhmän muistio esitetään tarvittaessa kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kiinteistötyöryhmän esityksen.
Päätös
Tekninen lautakunta esittää:
- Ruskon nuorisotalon purkua.
- Vahdon kiinteistössä esitetään vaihtoehtoa a, mutta odotetaan kouluverkko
selvitystä ennen päätöksen tekoa.
- Karhukallion kriittiset työt tehdään ja tehdään hankesuunnitelma
- Kirjasto ehdotuksen mukaisesti
- Merttelän koulu ehdotuksen mukaan

Kunnanhallitus, 23.05.2022, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Pöytäkirjan ote-Kunnanhallitus - 11.04.2022, klo 18_03.pdf
Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen on oltu yhteydessä osuuspankin entisen
toimitilan osalta sen hyödyntämiseksi kirjaston väistötilana. Yhteydenoton sisältöä
selvitetään kokouksessa. Kirjastokiinteistön jatkon selvittely taloyhtiön kanssa on
edelleen meneillään.
Tekninen johtaja Mika Heinonen on alustamassa kiinteistöasioita kokouksessa
teknisen lautakunnan ja kiinteistötyöryhmän käsittelyn pohjalta.
Asian aikaisempi käsittely on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
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Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti
- aloittaa Ruskon nuorisotalon purkamisen valmistelun
- puoltaa Laukolan päiväkoti- ja koulutilojen järjestämistä vaihtoehdon a pohjalta
odottaen kuitenkin kouluverkkoselvityksen valmistumista
- esittää valtuustolle 50.000 euron investointimäärärahan osoittamista Karhukallion
kiinteistön saneeraamiseksi vuodelle 2022
- merkitä nykyisen kirjastokiinteistön tilanteen tiedoksi ja päättää kirjaston väistötilasta
- merkitä Merttelän koulun tilanteen tietoonsa saatetuksi
Lisäksi kunnanhallitus päättää todeta, että Laukolan päiväkoti- ja koulutilojen
järjestämiseksi ja Merttelän kouluun liittyvät mahdolliset määrärahesitykset
kunnanhallitus tekee kouluverkkoselvityksen valmistumisen jälkeen.

Kokouskäsittely
Tekninen johtaja alusti kokouksessa kiinteistöasioita teknisen lautakunnan ja
kiinteistötyöryhmän päätösten pohjalta.
Käytyjen keskustelujen pohjalta Kalle Vähä-Piikkiö esitti Ruskon nuorisotalon
purkamisen valmistelun pöydälle jättöä.
Monika Antikainen ehdotti nuorisotalon purkamisen valmistelun palauttamista
uudelleen käsittelyyn.
Jussi Helesvirta kannatti Kalle Vähä-Piikkiön ehdotusta. Ja koska kukaan ei vastustanut,
päätettiin yksimielisesti jättää Ruskon nuorisotalon purkaminen pöydälle.

Päätös
Kunnanhallitus päätti:
-jättää Ruskon nuorisotalon purkamisen valmistelun pöydälle
-puoltaa Laukolan päiväkoti- ja koulutilojen järjestämistä vaihtoehdon a pohjalta
odottaen kuitenkin kouluverkkoselvityksen valmistumista
-esittää valtuustolle 50 000 euron investointimäärärahan osoittamista Karhukallion
kiinteistön hankesuunnitelman laadintaan vuodelle 2022
-merkitä nykyisen kirjastokiinteistön tilanteen tiedoksi ja jatkaa valmistelua
omatoimikirjaston noutopisteen sijoittamista valtuustosaliin.
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-merkitä Merttelän koulun tilanteen tietoonsa saatetuksi
Lisäksi kunnanhallitus päätti todeta, että Laukolan päiväkoti- ja koulutilojen
järjestämiseksi ja Merttelän kouluun liittyvät mahdolliset määrärahaesitykset
kunnahallitus tekee kouluverkkoselvityksen valmistumisen jälkeen.

Valtuusto, 30.05.2022, § 36
-
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valtuusto päättää muuttaa vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmaa ja osoittaa
50.000 euron investointimäärärahan Karhukallion kiinteistön hankesuunnitelman
laatimiseksi.
Päätös
Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus, 06.06.2022, § 109
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Ruskon nuorisotalon katselmointi.pdf
Valtuusto päätti kokouksessaan 30.5.2022 §36 osoittaa 50.000 euron
investointimäärärahan Karhukallion kiinteistön hankesuunnitelman laatimiseksi.
Nuorisotalon mahdollisen saneerauksen osalta on oltu yhteydessä Varsin Hyvä ry:een.
Yhdistyksen kautta on mahdollista saada hakemusmenettelyn perusteella rahoitusta.
Rahoitusta myönnetään hankekohtaisesti. Lakisääteisiin menoihin tukea ei
saa. Hankekohtainen yläraja on 100.000 euroa.Hakeminen
pohjautuu hankesuunnitelman tekemiseen. Rakennusinvestoinnin ollessa kyseessä
hakemuksessa tulee mm. esittää kustannusarvio ja tarjoukset sekä hankkeen tulee
täyttää ELY-keskuksen määrittelemät yksikkökustannukset. Kokonaisuus voidaan
pilkkoa pienempiin yksittäisiin hankkeisiin. Meneillään olevan ohjelmakauden
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viimeiset rahoitukset käsitellään syyskuun alun kokokuksessa. Muuta kuin Varsin
Hyvän kautta tulevaa rahoitusta voi hakea esimerkiksi Museovirastolta ja
Kotiseutuliitolta.
Esityslistan oheismateriaalina on Ruskon Nuorisotaloa koskeva
sisäilmakatselmointiraportti.
Tekninen johtaja Mika Heinonen on läsnä kunnanhallituksen kokouksessa. Lisäksi
viime kokouksessa keskusteltaessa kirjaston väistötiloista sovittiin, että seuraavaan
kokoukseen kutsutaan myös hyvinvointijohtaja sekä kirjasto- ja
kulttuuripalvelupäällikkö.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus käy keskustelua Nuorisotalon mahdollisesta saneerauksesta ja antaa
ohjeet jatkovalmistelulle.
Kokouskäsittely
Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Jari Hjelm ja hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen
alustivat kirjasto ja vapaa-aikapuolen näkemyksiä tulevaisuuden kirjastosta.
Tekninen johtaja Mika Heinonen taas alusti kiinteistöasioita.
Käytyjen keskustelujen pohjalta Laura Yli-Arvela esitti asian palauttamista uudelleen
valmisteltavaksi. Suvi Helenius kannatti esitystä. Ja koska kukaan ei vastustanut,
päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi huomioiden
keskustelussa esiin nostetut asiat.
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§ 110
Tiesuunnitelman laadinnan aikainen lausuntopyyntö
RUSDno-2022-414
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Kartat.pdf
Varsinais-Suomen ELY-keskus on toimittanut Ruskon kunnalle seuraavan sisältöisen,
17.5. päivätyn, tiesuunnitelman laadinnan aikaisen lausuntopyynnön koskien
Maantien 12254 (Hujalantie) parantamista rakentamalla jalankulku- ja
pyöräilyväylän välille Walininkuja-Vahdontie:
"Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Ruskon kunta ovat suunnitelleet maantielle 12254
(Hujalantie) jalankulku- ja pyöräilyväylää välille Vahdontie-Walininkuja. Hanke on yksi
Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-2031
valtion MAL-rahalla ja kunnan vastaavalla rahoitusosuudella yhteisrahoitettavista
Turun kaupunkiseudulla sijaitsevista valtion väyläverkon kävelyn ja pyöräilyn
edistämistoimenpiteistä. Hanke on tarkoitus toteuttaa MAL-kaudella 2020-2023 (
Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2031, toimenpide nro 5.)
Tiesuunnitelman laadinnan aikana on tutkittu useita eri vaihtoehtoja ja keskusteltu
kahdesta vaihtoehdosta:
Jalankulun- ja pyöräilyväylän sijoittaminen maantien eteläpuolelle
tämä vaihtoehto on viimeisimmän mietityn ratkaisun mukainen, suunniteltu
väylä sijaitsee Ruskon kirkonmäki RKY-alueella
RKY asiasta on keskusteltu Turun Museokeskuksen sekä ympäristö- ja
luonnonvarat- vastuualueen kanssa
keskusteluissa eri viranomaiset ovat tuoneet selkeästi esille, etteivät pidä
mahdollisena ratkaisuna sitä, että jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan RKY-
alueelle
jottei RKY-alueelle mennä, niin päätien nykyistä linjausta joudutaan siirtämään
noin 400 metrin matkalta liitteenä olevan suunnitelmakarttaluonnoksen
mukaisesti, mikä lisää kustannuksia
lisäksi eteläpuolelle sijoittaminen on sillan kohdalla haastavaa tilanahtauden ja
maaperäolosuhteiden vuoksi
Jalankulun- ja pyöräilyväylän sijoittaminen maantien pohjoispuolelle
hankkeen alussa tutkittiin väylän mahdollista sijoittamista maantien
pohjoispuolelle
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tässä vaihtoehdosssa päätein nykyiselle linjaukselle ei tarvitse tehdä muutoksia,
ei olla RKY-alueella lainkaan
liitteenä luonnoskartta, josta käy ilmi tämän ratkaisun mukainen vaihtoehto
Suunnittelun aikana on tullut esiin paljon erilaisia reunaehtoja, jonka vuoksi ELY -
keskus pyytää jo suunnitteluvaiheessa kunnalta lausuntoa väylän toteuttamisesta. ELY-
keskus pyytää kuntaa vastaamaan lausunnossaan kysymykseen siitä, kumpaan
vaihtoehtoon (etelä- vai pohjoispuoli) kunta sitoutuu?
Muut tutkitut vaihtoehdot eivät ole toteuttamiskelpoisia. Mikäli kunta ei ole valmis
sitoutumaan kumpaankaan esitettyyn vaihtoehtoon jää hanke toteuttamatta ja
hankkeeseen varattu valtion MAL-rahoitus ohjelmoidaan muihin Turun
kaupunkiseudulla sijaitseviin valtion väyläverkon kävelyn ja pyöräilyn
edistämistoimenpiteisiin Turun kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän kokouksessa
9.6.2022. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 8.6.2022."
Em. kartat ovat esityslistan oheismateriaalina.
Tekninen johtaja ja kunnanjohtaja ovat käyneet tutustumassa alueeseen listaten
kyseisten vaihtoehtojen etuja ja haittoja.
Eteläpuolelle toteutettaessa etuja ovat se, että n. 100 metriä väylää on tehty jo sekä
se, että tällä puolen tietä on leveämpi oja-alue, jolloin ei tarvitse lunastaa peltoalueita
tien eteläpuolelta. Haittana puolestaan tälle puolelle toteutettaessa on se, että tietä
joudutaan leventämään tien pohjoispuolelle tuoden mukanaan peltoalueen
lunastustarpeen ja se, että sillalta Vahdontien suuntaan katsottuna oleva rakennus
tulee melko lähelle. On kuitenkin toteutettavissa rakennuksen läheisyydestä
huolimatta.
Pohjoispuolelle toteutettaessa etuna olisi se, että Kaharintien kohdalla vastaava väylä
on suunniteltu toteutettavaksi Kaharintien pohjoispuolelle. Haittoina puolestaan tässä
vaihtoehdossa on palopostien ym. siirtäminen risteysalueen läheisyydestä toiseen
paikkaan sekä alitusputkien jatkaminen (vesihuolto ja kaapelit). Lisäksi tälle puolelle
toteutettaessa tulee rakentaa pidempi silta ja isommat maatuet, koska joen penkka on
korkeampi tien eteläpuolella. Lisäksi tässä vaihtoehdossa tulee toteuttaa suojatiet
Ruskon kirkkotien, Kiilinpellontien ja Mäki-Heikkiläntien kohdille. Myös tämä
vaihtoehto sisältää peltoalueen lunastustarpeen.
Teknisen johtajan arvion mukaan sillä, että kummalle puolelle tietä väylä toteutetaan,
ei ole merkittäviä kustannuseroja. Hankkeen kustannusvaikutus on n. 1-1,2 milj.
euroa, josta kunnan osuus on 50 %. Mikäli hanke sijoittuisi eteläpuolelle ja RKY-
alueelle kuten alkuperäisessä suunnitelmassa oli kaavailtu, alentaisi se merkittävästi
kustannuksia.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta sitoutuu jalankulun- ja pyöräilyväylän
sijoittamiseen maantien eteläpuolelle, koska siitä ilmenevät haitat ovat vähäisemmät
kuin sijoitettaessa väylä tien pohjoispuolelle.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että Ruskon kunta sitoutuu jalankulun- ja pyöräilyväylän
sijoittamiseen maantien eteläpuolelle, koska siitä ilmenevät haitat ovat vähäisemmät
kuin sijoittaessa väylä tien pohjoispuolelle. Sen lisäksi kunnanhallitus päätti, että
neuvotteluja jatketaan alkuperäisen suunnitelman mukaan siten, että rakentaminen
voidaan toteuttaa osaksi RKY:n alueella, koska se alentaisi merkittävästi kustannuksia.
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§ 111
Talouden toteutuminen tammi-huhtikuu 2022
RUS-2022-416
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Laine
sari.laine@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Säännöllinen raportointi on osa kunnan sisäistä valvontaa ja olennainen osa kunnan
johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja
määräystenmukaisuus.
Kunnanhallituksen tehtävä on seurata toimialansa ja koko kunnan
kokonaistaloudellista tilaa.
Tammi-huhtikuun 2022 tilikauden toteuma on 1,3 milj. euroa ylijäämäinen, kun se
vuosi sitten on ollut 1,0 milj. euroa ylijäämäinen.
Taloudellisen toteumatilanteen raportti tammi-huhtikuulta 2022 on esityslistan
oheismateriaalina.
Ehdotus
Kunnanhallitus toteaa tammi-huhtikuun 2022 talousraportin tiedokseen.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tammi-huhtikuun 2022 talousraportin tiedokseen.
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§ 112
Vuoden 2023 talousarviolaadinnan lähtökohdat
RUS-2022-417
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Laine
sari.laine@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 talousarvio_tulos_kehys_2023.pdf
2 TA 2023 PALVELUALUEKOHTAISET KEHYKSET_TARKASTUS.pdf
3 TAprosessi_Rusko_TA2023.pdf
Valtuuston vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja
velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio ja -suunnitelmassa
hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (Kuntalaki 110§).
Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta,
joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39§).
Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joissa se
määrittelee toimielimille reunaehdot talousarvion tekemiseksi. Toimielimet laativat
talousarvioehdotuksensa (hallintosääntö 53§).
Perustelut
Verotulojen kertymäksi arvioidaan Kuntaliiton huhtikuussa antaman 2022
verokatsauksen mukaan vuodelle 2023 kunnallisverotuottoja noin 10,8 milj. euroa,
yhteisöverotuottoja 1,0 milj. euroa ja kiinteistöverotuottoja 1,2 milj. euroa. Verotulot
laskevat vuodesta 2021 noin 14,8 milj. euroa.
Valtionosuuden suuruudeksi on arvioitu noin 5,0 milj. euroa kun vuoden 2021
valtionosuus on 7,5 milj.euroa.
Verotulo- ja valtionosuuksien arviot on laskettu vuoden 2021 tilinpäätösennusteiden
ja talousarvion 2022 keskiarvona. Lisäksi pohjalla on kevään budjettiriihen alustavat
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tiedot. Jäljelle jäävän kunnan verotulo- ja valtionosuusarvioita on luvattu päivittää
elokuussa 2022 lopullisten vuoden 2021 tilinpäätösten valmistuessa. Sen lisäksi
valtionosuuksien määrään vaikuttavat 31.8.-1.9 pidettävä budjettiriihi.
Kyseisten asioiden vuoksi on paikallaan elokuun lopulla tarkistaa annettua kehystä.
Toimintatuottoja arvioidaan vuonna 2023 kertyvän 4,3 milj. euroa. Toimintakuluiksi
vuonna 2023 on arvioitu 19,9 milj. euroa. Toimintakate on näin ollen -15,6 milj. euroa.
Tämä on 18,5 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2022 talousarvion toimintakate.
Vuosikatteeksi muodostuu 2,4 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi 539 294 euroa
ylijäämää. Oheismateriaaleissa tarkemmat selvitykset tuloksen muodostumisen
perusteista.
Toimielimille annetaan alustava ohjeellinen kehys, jotta toimialojen talousarviotyö
voidaan aloittaa kesäkuussa 2022. Kehystä tarkennetaan elo-syyskuussa 2022 koko
kunnan kehyksen tarkentuessa. Samalla toimielimille toimitetaan uudet hyväksytyt
strategiasta johdetut ohjelmat (elinvoima-,hyvinvointi- ja osallisuusohjelma).
Oheismateriaalit:
Alustava kehys tuloslaskelma
Palvelualakohtaiset alustavat kehykset
Talousarvioprosessi ja alustava aikataulu

Ehdotus
Kunnanhallitus ottaa kantaa vuoden 2023 talousarvion laadinnan lähtökohtiin ja antaa
ohjeita jatkovalmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion 2023 laadinnan lähtökohdat.
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Rakennus- ja ympäristölautakunta, § 23,19.05.2022
Kunnanhallitus, § 113, 06.06.2022
§ 113
Lausuntopyyntö ympäristösihteerin viran perustamisesta
RUSDno-2022-330
Rakennus- ja ympäristölautakunta, 19.05.2022, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja
Oheismateriaali
1 Teknisen lautakunnan pöytäkirjan ote.pdf
Mynämäen tekninen lautakunta on pyytänyt Ruskon kunnan lausuntoa määräaikaisen
viranhaltijan palkkaamisesta vuodelle 2022 sekä uuden ympäristösihteerin viran
perustamisesta. Viran perustamista on suunniteltu, koska kuntien
ympäristönsuojeluhenkilöstön määrä ja taloudelliset resurssit ovat kehittyneet hyvin
epätasaisesti samanaikaisesti, kun kuntien tehtävät ja velvollisuudet ovat lisääntyneet.
Kuntien ympäristönsuojeluhenkilöstön määrä ja taloudelliset voimavarat heijastavat
kuntatalouden yleisen kehityksen lisäksi kuntien luontaista erilaisuutta väestön,
elinkeinorakenteen ja ympäristötekijöiden suhteen ja riittävä ympäristönsuojelun taso
on edellytys elinvoimaiselle, kasvavalle kunnalle.
Lautakunta on keskustellut asiasta jo aiemmin, kun on käsitelty 2021 vuoden
valvontaohjelman toteutumista (rakennus- ja ympäristölautakunta 17.3.2022 § 17).
Tällöin on todettu, että valvontaohjelma on toteutunut hyvin viime vuodelta, mutta
edellisistä vuosista on jäänyt valvontavelkaa, joka on kumuloitunut vuosien varrella.
Valvontasuunnitelman toteutumatta jäämiseen on vaikuttanut koronatilanne ja
käytettävissä olevien resurssien vähyys: suunnitelman mukaiset tarkastuksia on
jouduttu jättämään tekemättä muiden, kiireellisemmiksi katsottujen, tehtävien
takia. Ympäristönsuojelun käytettävissä olevista voimavaroista on mahdollista irrottaa
vain osa nimenomaan suunnitelmallista valvontaa varten. Yllämainittujen vireille
tulevien hakemusten ja ilmoitusten käsittely, yleisöilmoitusten perusteella vireille
tulevat valvonta-asiat sekä muut tehtävät, kuten yleinen edunvalvonta ja muu
toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, vievät suurimman osan työajasta ja ne on
priorisoitu jälkivalvonnan edelle. Näiden tehtävien määrä vaihtelee vuosittain eikä
niiden tarkka ennakointi ole mahdollista.
Mynämäen kunnan molemmat varsinaiset ympäristönsuojelun viranhaltijat ovat tällä
hetkellä kesän loppuun asti virkavapaalla ja heidän tehtäviä hoitavat viransijainen
sekä määräaikainen työntekijä.
Maskun kunnanhallitus on lausunut ehdotuksesta 9.5.2022, että Maskun kunta ei
puolla määräaikaisen ympäristösihteerin viran perustamista vuodelle 2022 ja
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mahdollisen uuden viran perustamisesta on järjestettävä neuvottelut sopimuskuntien
kesken.
Pykälän oheismateriaalina on Mynämäen teknisen lautakunnan päätösote 27.4.2022 §
48.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Paloposki, rakennustarkastaja
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa lausuntonaan kunnanhallitukselle
seuraavasti:
Lautakunnan mielestä määräaikaisen viranhaltijan palkkaaminen ja viran
perustaminen ovat tarkoituksenmukaista, koska ympäristönsuojelun tehtävien määrä
ja velvoitteet ovat kasvaneet ja lisäresursseilla saadaan tehtyä mm.
valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, joista tulee tuloja kunnalle. Vuoden 2023
kustannukset tultaisiin huomioimaan talousarviossa, mutta tämän vuoden
lisäkustannukset tulevat ylittämään vuoden 2022 talousarviossa suunnitellun.
Päätös
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa lausuntonaan kunnanhallitukselle
seuraavasti:
Lautakunnan mielestä määräaikaisen viranhaltijan palkkaaminen vuodelle 2022 on
tarkoituksenmukaista ja mahdollisen uuden viran perustamisesta järjestettäisiin
neuvottelut sopimuskuntien kesken vuoden 2022 aikana, koska ympäristönsuojelun
tehtävien määrä ja velvoitteet ovat kasvaneet ja lisäresursseilla saadaan tehtyä mm.
valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, joista tulee tuloja kunnalle. Vuoden 2023
kustannukset tultaisiin huomioimaan talousarviossa, mutta tämän vuoden
lisäkustannukset (4640,38 €) tulisivat ylittämään vuoden 2022 talousarviossa
suunnitellun.
Kunnanhallitus, 06.06.2022, § 113
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää yhtyä rakennus- ja ympäristölautakunnan kantaan
määräaikaisen viranhaltijan palkkaamisesta ja edellyttää neuvotteluja sopimuskuntien
kesken vuoden 2022 aikana mahdollisen uuden viran perustamisesta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 114
Varhaiskasvatusjohtajan sijaisen määrääminen
RUSDno-2022-425
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila on tullut valituksi Kaarinan kaupungin
varhaiskasvatuksen johtajan virkaan 1.8.2022 lukien. Valinnan johdosta hän hakee
palkatonta virkavapautta ajalle 1.8.2022-31.1.2023. Koska kyseessä on toimialajohtaja
(Hallintosääntö 17 §), kunnanhallitus määrää toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa
toimialajohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. Harkinnanvaraisen
virka- tai työvapaan puolestaan toimialajohtajalle myöntää kunnanjohtaja enintään
180 kalenteripäiväksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virka- tai työvapaan ajalta
maksettavan palkan määrä (hallintosääntö 39 §).
Karhukallion päiväkodin johtaja Maarit Ketola on antanut suostumuksensa hoitaa
varhaiskasvatusjohtajan tehtäviä virkavapauden ajan mikäli Kaisa Mattilalle
myönnetään harkinnanvarainen palkaton virkavapaus hänen anomakseen ajaksi.
Varhaiskasvatusjohtajan on tarkoitus pitää pitämättömiä vuosilomia ajalla 20.6.-31.7.,
jolloin sijainen olisi tarkoituksenmukaista nimetä jo kyseinen aika mukaanlukien.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä vs. varhaiskasvatusjohtajaksi Maarit Ketolan ajalle
20.6.2022 - 31.1.2023. Hänen palkakseen kunnanhallitus päättää vahvistaa 20.6.lukien
Maarit Ketolan kokonaispalkaksi 4.555 euroa/kk.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 115
Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston nimeämien jäsenten väliaikainen puhe-
ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston kokouksissa.
RUS-2022-419
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Laine
sari.laine@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Kunnanhallitus on 28.3.2022 §66 käsitellessään 17.4.2021 päivättyä aloitetta
nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämistä päättänyt asettaa
monialaisen kehittämistyöryhmän täsmentämään nuorisovaltuuston
toimintaperiaatteita ja -sääntöjä nykyistä selkeämmiksi ja avoimemmiksi mm.
asettamisprosessin osalta. Lisäksi se päätti, että kehittämistyössä tulee myös ottaa
kantaa, miten nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään muilla
kuin edustuksellisilla tavoilla, ja miten lisätään rakentavaa vuoropuhelua eri
toimijoiden välillä. Työryhmä aloittaa toimintansa syksyllä.
Valtuusto päätti 25.4.2022 §25 kokouksessa antaa nuorisovaltuustolle sekä vanhus- ja
vammaisneuvostolle kehittämistyön ajaksi puhe- ja läsnäolo-oikeuden
kunnanvaltuuston kokouksiin. Sen lisäksi se päätti, että nuorisovaltuusto sekä vanhus-
ja vammaisneuvosto valitsevat omasta keskuudestaan yhden varsinaisen ja yhden
varajäsenen.
Hallintosäännön §13:n mukaan kunnanhallitus päättää nuorisovaltuuston sekä
vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä. Näin se myös päättää osallistumisen tarkemmista
määrittelyistä valtuuston kokoukseen.
Kokouskäytäntöjen osalta väliaikaisen osallistumiseen liittyen on yleisellä tasolla
kiinnitetty huomiota seuraavanlaisiin asioihin:
-Edustajille ei luoda tunnuksia sähköiseen asianhallintajärjestelmään, eikä
kokousjärjestelmään, vaan kokouskutsu ja esityslistat toimitetaan
toimitettuihin sähköposteihin. Esityslista on luettavissa myös kunnan nettisivuilla.
-Väliaikaisesta osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio mutta ei km -korvauksia.
-Väliaikaisesta osallistumisesta ei makseta oman koneen käytön kustannuksia, eikä
toimiteta käyttöön kunnan konetta.
-Tapahtumiin osallistumisesta ei makseta korvausta.
-Kuntalain mukaan toimielimessä voi olla alaikäisiä edustajia, jotka ovat vähintään 15 -
vuotiaita.
-Kunnan toimielimen edustajiksi voidaan valita vain ko.kunnan kirjoilla olevia
henkilöitä.
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-Kunnan toimielimen kokouksissa edustaja pyrkii puhumaan edustamansa
vaikuttamistoimielimen nimissä.
-Estymisestä tulee ilmoittaa valtuuston puheenjohtajalle ja sihteerille
sekä varaedustajalle. Varaedustajan tulosta tilalle kokoukseen on ilmoitettava
puheenjohtajalle ja sihteerille.
-Kokouksessa paikalla olevan henkilön tulee toimittaa valtuustolle ja neuvostolle
suullinen tai kirjallinen selvitys valtuuston kokouksesta ennen seuraavaa valtuuston
tai neuvoston kokousta.
-Valtuustotyöskentelystä annetaan tarvittaessa jäsenille ja varajäsenille koulutus
ennen varsinaisen toimielintyöskentelyn aloittamista.
-Valtuustosalissa edustajat istuvat valtuutettujen joukossa istumajärjestyksen
mukaisella vapaalla paikalla.
-Väliaikaisessa osallistumisessa edustajalla ei ole aloiteoikeutta.
Huomioitavaa on se, että ei ole tiedossa muita kuntia, missä vanhus- ja
vammaisneuvostolla olisi puhe- ja läsnöolo-oikeuksia valtuustossa.
Ehdotus
Kunnanhalltus päättää nimetä kummivaltuutettujen sekä nuorisovaltuuston
edustajien (2-3 henkilöä) lisäksi monialaisen kehittämistyöryhmän jäseniksi kunnan
puolesta talous- ja hallintojohtajan ja hyvinvointijohtajan sekä nuorisotyöstä
vastaavan nuoriso-ohjaajan.
Kunnanhallitus päättää, että nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja
vammaisneuvoston edustajan kokouskäytänteissä väliaikaisen osallistumisen
aikana noudatetaan seuraavia periaatteita:
-Edustajille ei luoda tunnuksia sähköiseen asianhallintajärjestelmään, eikä
kokousjärjestelmään, vaan kokouskutsu ja esityslistat toimitetaan
toimitettuihin sähköposteihin. Esityslista on luettavissa myös kunnan nettisivuilla.
-Väliaikaisesta osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio mutta ei km -korvauksia.
-Väliaikaisesta osallistumisesta ei makseta oman koneen käytön kustannuksia, eikä
toimiteta käyttöön kunnan konetta.
-Tapahtumiin osallistumisesta ei makseta korvausta.
-Kuntalain mukaan toimielimessä voi olla alaikäisiä edustajia, jotka ovat vähintään 15 -
vuotiaita.
-Kunnan toimielimen edustajiksi voidaan valita vain ko.kunnan kirjoilla olevia
henkilöitä.
-Kunnan toimielimen kokouksissa edustaja pyrkii puhumaan edustamansa
vaikuttamistoimielimen nimissä.
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-Estymisestä tulee ilmoittaa valtuuston puheenjohtajalle ja sihteerille
sekä varaedustajalle. Varaedustajan tulosta tilalle kokoukseen on ilmoitettava
puheenjohtajalle ja sihteerille.
-Kokouksessa paikalla olevan henkilön tulee toimittaa valtuustolle ja neuvostolle
suullinen tai kirjallinen selvitys valtuuston kokouksesta ennen seuraavaa valtuuston
tai neuvoston kokousta.
-Valtuustotyöskentelystä annetaan tarvittaessa jäsenille ja varajäsenille koulutus
ennen varsinaisen toimielintyöskentelyn aloittamista.
-Valtuustosalissa edustajat istuvat valtuutettujen joukossa istumajärjestyksen
mukaisella vapaalla paikalla.
-Väliaikaisessa osallistumisessa edustajalla ei ole aloiteoikeutta.
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi huomioiden
keskustelussa esiin nostetut asiat.
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§ 116
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 13
RUSDno-2022-410
Oheismateriaali
1 maksuerätaulukko ja laskutus.pdf
2 Maunun koulun raportti 13.pdf
Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 13/ 31.5.2022
Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä
raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun
laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen
lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen
tiedoksi.
Työmaatilanne: Urakoitsijan osalta työmaa alkaa olla viimeistelyjä vailla valmis.
Vastaanottotarkastus pidetään 8.6.2022 klo 12.00. Kesän aikana tehdään vielä omia
asennuksia ja kalustuksia, sekä siirretään varastoista ja väistötiloista tavaroita
paikalleen.
Työmaa valmistuu aikataulun mukaisesti. Alkuperäisen urakan valmistuminen piti olla
30.6.2022
TMK 13 pidetty 30.5.2022. Työmaakokous pöytäkirja 13 esitellään tarvittaessa
kokouksessa.
Ohjausryhmä on kokoontunut 6.5.2022
Lisä ja muutostyöt ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä ja hyväksytty
Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 31.5.2022 on 2 229
750,00 € eli 87,27 % % kokonaissummasta.
Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja laskutettu lisätyölaskutus 31.5.2022 on 220
815,14 € eli 8,64 % urakkasummasta.
Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 31.5.2022 on
732 642,00 €, joka on 69,38 % omien hankintojen budjetoidusta summasta.
Koko hankkeen talous on edennyt suunnitelman mukaisesti. Taloudellinen
loppuselvitys urakoitsijan kanssa sovitaan vastaanottotarkastuksessa.
Koko hankkeen loppuraportti tehdään elokuussa.
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee raportin osaltaan tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.
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§ 117
Saapuneet ilmoitukset, kirjelmät ja päätökset
Oheismateriaali
1 02. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 31.5.2022.pdf
1. Esitys Turun seudun puhdistamo Oy
2. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Hallitus päättää merkitä edellä olevat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset sekä niiden
kohdalle merkityt toimenpiteet tiedokseen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 118
Hallintokuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - kokous 18.5.2022
- Rakennus- ja ympäristölautakunta - kokous 19.5.2022
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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§ 119
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
Hankinta:
§ 3 Varautumiseen liittyvät hankinnat, 25.05.2022
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 4.3. - 2.6.2022
tietoon saatetuiksi. Samalla kunnanhallitus toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin otto-
oikeuttaan.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Ilmoitus- ja muut asiat
Päätös
Ei asioita.
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Kunnallisvalitus
§114
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalitus
Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
(7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
-päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valituskirjelmän liitteet
-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
-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
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Ruskon
kunnanvirastosta.
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi
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Muutoksenhakukielto
§107, §108, §109, §110, §111, §112, §113, §115, §116, §117, §118, §119
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

