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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja jokaisen ryhmän ensimmäiselle
varavaltuutetulle sekä julkaistu kunnan www-sivulla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle
12.2.2021, julkaistu Ruskolaisessa 18.2.2021 ja Turun Tienoossa 18.2.2021.
Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen
käsittelemään jotain asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston
puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös
kunnanvaltuuston sihteerille.
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä
puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 11 §:n momentissa
tarkoitettu varavaltuutettu.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Todetaan sähköisen etäkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä kokouksen
läsnäolijat.
Puheenjohtaja ilmoittaa mahdolliset valtuutettujen esteet tai esteellisyydet ja niistä
johtuvat varavaltuutettujen läsnäolot.
Päätös
Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
osanottajat sekä sen, että kokouksessa oli läsnä neljä varavaltuutettua.
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§2
Pöytäkirjan tarkastaminen
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuomas Alanne ja Monika Antikainen.
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti 25.2.2021 mennessä ja
allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
kunnan nettisivuilla 26.2.2021 alkaen.
Päätös
Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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Tekninen lautakunta, § 76,02.07.2020
Tekninen lautakunta, § 128,12.11.2020
Kunnanhallitus, § 226,16.11.2020
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 140,01.12.2020
Tekninen lautakunta, § 3,21.01.2021
Kunnanhallitus, § 31,15.02.2021
Valtuusto, § 3, 22.02.2021
§3
Maunun koulun peruskorjaus ja laajennus
RUSDno-2020-344
Tekninen lautakunta, 02.07.2020, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Kunnanvaltuusto hyväksyi 25.5.2020 § 29 Maunun koulun perusparannuksen ja
laajennuksen hankesuunnitelman. Valtuusto päätti muuttaa vuoden 2020
talousarvion investointiohjelmaa siten, että kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin Maunun
koulun laajennukseen lisätään 138.000 euroa rakennussuunnittelun käynnistämiseksi.
Tekniset palvelut on päätöksen jälkeen toiminut prosessikaavion mukaisesti. Jokaiselta
suunnittelualalta on valittu kolme hyväksi todettua suunnittelutoimistoa, jolta on
pyydetty tarjoukset. Tarjoukset on saatu ja niistä on valittu kokonaistaloudellisesti
edullisimmat.
Pää- ja arkkitehti suunnittelijaksi esitetään Arkkitehtitoimisto Ark Aboa Oy,
rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Mauri Maanpää Oy, LVIA suunnittelijaksi
Sitowise Oy ja sähkösuunnittelijaksi Sähkö Tammisto Oy. Lisäksi koulupuoli on
esittänyt AV suunnitteluun asiantuntijaksi Atea Oy:tä. Hankeryhmä perehtyy AV
tarpeeseen elokuun alussa pidettävässä kokouksessa. Tekninen johtaja esittelee
kokouksessa yhteenvedon tarjouksista. Kaikkien tarjousten yhteenlaskettu hinta on
noin 95 000,00€ alv 0%
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää valita Maunun koulun perusparannuksen ja
laajennuksen pää- ja arkkitehti suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Ark Aboa Oy:n,
rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Mauri Maanpää Oy:n, LVIA suunnittelijaksi
Sitowise Oy:n ja sähkösuunnittelijaksi Sähkö Tammisto Oy:n tarjousten mukaisesti.
Jokaisesta suunnittelualasta tehdään erilliset sopimukset, jotka allekirjoittavat
teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja toimialajohtaja hallintosäännön mukaisesti.
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Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 12.11.2020, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Maunun koulun suunnitelmat ovat viimeistelyä vailla valmiit. Kunnaninsinööri ja
tekninen johtaja esittelevät lautakunnalle suunnitelmia.
Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä PTC service Oy:n kanssa ja
tarjousmuotona käytetään rajoitettua neuvottelumenettelyä, joka on kaksi
kierroksinen tarjouskilpailu teknisten palveluiden toimintamallin mukaisesti.
Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa.
Tarjousasiakirjat lasketetaan kahdella eri kustannuslaskijalla, ennen kuin hanke
tuodaan lopulliseen päätöksentekoon, jotta päätöksentekijöillä on myös tiedossa
hankkeen alustava kustannusarvio.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee Maunun koulun suunnittelutilanteen tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Kunnanhallitus, 16.11.2020, § 226
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja

Tekninen lautakunta käsittelee Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen
suunnittelua väliaikaraporttina torstaina 12.11.2020 128 §.
Maunun koulun siinnitelmat ovat viimeistelyä vaille valmiit. Kunnaninsinööri ja
tekninen johtaja esittelevät lautakunnalle suunnitelmia.
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Tarjousasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä PTC Service Oy:n kanssa ja
tarjousmuotona käytetään rajoitettua neuvottelumenettelyä, joka on
kaksikierroksinen tarjouskilpailu teknisten palveluiden toimintamallin mukaisesti.
Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa.
Tarjousasiakirjat lasketetaan kahdella eri kustannuslaskijalla, ennen kuin hanke
tuodaan lopulliseen päätöksentekoon, jotta päätöksentekijöillä on myös tiedossa
hankkeen alustava kustannusarvio.
Teknisen lautakunnan päätös saatetaan kunnanhallituksen tietoon perjantaina 13.11.
tai viimeistään kunnanhallituksen kokouksessa. Tekninen johtaja Mika Heinonen ja
kunnaninsinööri Tuomass Salmi ovat läsnä alustamassa asiaa kunnanhallituksen
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee Maunun koulun suunnittelutilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 01.12.2020, § 140
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Ruskon kunnan tekninen johtaja ja kunnaninsinööri ovat esitelleet Maunun koulun
peruskorjaus- ja laajennusosan suunnittelutyön vaiheita teknisessä lautakunnassa
12.11.2020 sekä kunnanhallituksessa 16.11.2020.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tuodaan tiedoksi suunnittelutyön etemisen
vaiheita sekä projektin etenemisaikataulua.
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tiedokseen.

Tekninen lautakunta, 21.01.2021, § 3
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Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä PTC service Oy:n kanssa ja
tarjousmuotona käytetään rajoitettua neuvottelumenettelyä, joka on kaksi
kierroksinen tarjouskilpailu teknisten palveluiden toimintamallin mukaisesti.
Tarjousasiakirjat lasketettiin kahdella eri kustannuslaskijalla. Kustannusarviot
poikkesivat toisistaan huomattavasti, mutta keskiarvo on hankesuunnitelman
mukainen. Tarkka hinta saadaan tarjouksista, joka on päätöksenteko vaiheessa,
kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa tiedossa.
Ruskon kunta on pyytänyt osallistumisilmoitukset Maunun koulun laajennuksen ja
saneerauksen -kilpailutukseen rajoitetun menettelyn mukaisesti. Tarjouspyynnöt
toimitetaan valituille urakoitsijoille 18.12.2020 ja tarjousten alkuperäinen palautus on
27.1.2021 kello 12.00 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen rajoitetun
menettelyn mukaisesti. Tekninen johtaja on pyytänyt osallistumishakemusohjeen
mukaisesti tarjoukset seuraavilta yrityksiltä: Consti korjausrakentaminen Oy,
Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy, PEAB talorakentaminen Etelä-Suomi, Varpe
Oy ja Rakennustoimisto Laamo Oy. Asiakirjat toimitettiin 14 urakoitsijalle.
Tarjouskriteerit täyttäviä ilmoittautumisia tuli viisi kappaletta ja erillistä pisteytystä ei
tehty. Lopullisen valinnan perusteena on halvin hinta. Rakennusliike Kemppe Oy:n
tarjousta ei käsitelty ja hylättiin, Syy: Saapunut myöhässä.
Suunnitelmia tarkastaessa on LVI suunnitelmissa havaittu puutteita, nämä puutteet
on korjattava lisäkirjeellä ja laskenta-aikaa lisätään kahdella viikolla. Riskinä on, että
virheet ja puutteet vaikuttavat kustannuksiin lisätöinä, jos niitä ei korjata etukäteen.
Aikataulullisesti tarjousten jättöpäivä on 10.2.2021 klo 12.00. Asia käsitellään
kunnanhallituksessa 15.2.2021 ja kunnanvaltuustossa 22.2.2021. Päätöksenteossa on
jo tarjoushinta tiedossa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle Maunun koulun
laajennuksen ja saneerauksen käynnistämistä talousarvion ja suunnitelmien
mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
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kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa Maunun koulun laajennus ja perusparannus
on huomioitu siten, että vuodelle 2021 on osoitettu 2.000.000 euroa ja vuodelle 2022
on osoitettu 1.900.000 euroa. Investointiohjelmassa hankkeen kuvauksessa todetaan,
että vuoden 2020 suunnittelun jälkeen kustannukset tarkentuvat.
Tarjousten jättöaika päättyi 10.2.2020 klo 12. Saadut tarjoukset ovat kustannukseltaan
hankesuunnitelman mukaisia.Näin ollen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa
osoitetut määrärahat tulevat riittämään hankkeen toteuttamiseen saatujen tarjousten
perusteella. Tarjousten avauspöytäkirja esitellään kokouksessa. Urakkaneuvottelut
kahden halvimman tarjouksen esittäneen urakoitsijan kanssa käydään viikolla 6.
Kokouksessa esitellään myös urakkaan liittyvät omat hankinnat.
Hallintosäännön 24 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää rakennushankkeiden
osalta hankesuunnitelman hyväksymisestä, esisuunnitelman hyväksymisestä,
suunnittelijoiden valinnasta, luonnospiirustusten hyväksymisestä, pääpiirustusten
hyväksymisestä, urakkasuunnitelmien hyväksymisestä, urakan tarjoajien valinnasta ja
urakoitsijan valinnasta. Tekninen lautakunta suorittaa urakoitsijan valinnan
kokouksessaan 18.2.
Tekninen johtaja Mika Heinonen ja kunnaninsinööri Tuomas Salmi ovat kokouksessa
läsnä alustamassa asiaa.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti käynnistää
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen talousarvion ja suunnitelmien
mukaisesti ja saattaa asian valtuuston tietoon.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valtuusto, 22.02.2021, § 3
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
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Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valtuusto merkitsee Maunun koulun peruskorjaus- ja
laajennushankkeen valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi.
Tekninen johtaja Mika Heinonen on kokouksessa läsnä selostamassa asiaa.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että tekninen johtaja Mika Heinonen ja kunnaninsinööri Tuomas Salmi
selostivat asiaa kokouksessa. Heinonen ja Salmi poistuivat kokouksesta tämän §:n
käsittelyn jälkeen klo 19.30.
Päätös
Valtuusto merkitsi Maunun koulun perusparannus- ja laajennushankkeen
valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi.
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Kunnanhallitus, § 6,18.01.2021
Valtuusto, § 4, 22.02.2021
§4
Valtuuston kokoontuminen vuonna 2021
RUSDno-2021-21
Kunnanhallitus, 18.01.2021, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,
kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava
koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä
ilmoittamaansa asiaa varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Vuodelle 2021 esitetyt valtuuston kokoontumisajankohdat noudattavat
pääsääntöisesti aiempien vuosien kokousrytmiä. Valtuuston ensimmäinen kokous
pidetään 22.2.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto päättäisi vahvistaa vuoden
2021 alustaviksi kokouspäiviksi (22.2.2021 lisäksi) seuraavat päivät:
26.4., 31.5., 30.8., 8.11. ja 29.11.2021.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että myös 14.6.2021
esitetään pidettäväksi valtuuston kokous.

Valtuusto, 22.02.2021, § 4

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valtuusto päättää vahvistaa vuoden 2021 alustaviksi kokouspäiviksi (22.2.2021 lisäksi)
seuraavat päivät: 26.4., 31.5., 14.6., 30.8., 8.11. ja 29.11.2021.
Päätös
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Kunnanhallitus, § 254,14.12.2020
Valtuusto, § 5, 22.02.2021
§5
Eron myöntäminen Niina Kestille luottamustoimista ja henkilöiden valinta hänen tilalleen
RUSDno-2020-592
Kunnanhallitus, 14.12.2020, § 254
Niina Kesti on 7.12.2020 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt eroa Ruskon kunnan
luottamustoimista 9.12.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuttamisen johdosta.
Niina Kesti on toiminut Ruskon valtuuston jäsenenä, kunnanhallituksessa Sisko
Hellgrenin varajäsenenä, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenenä sekä Varsinais-
Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustossa Juha Raatikaisen
varaedustajana.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Niina Kestille myönnetään ero
9.12.2020 lukien Ruskon valtuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen
varajäsenyydestä, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä Varsinais-
Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston varaedustajan tehtävästä.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen
Sisko Hellgrenin varajäsenen ja rakennus- ja ympäristölautakuntaan uuden jäsenen
sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon varaedustajan
Niina Kestin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 9.12.2020 lukien.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valtuusto, 22.02.2021, § 5

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valtuusto päättää, että Niina Kestille myönnetään ero 9.12.2020 lukien Ruskon
valtuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä, rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä Varsinais- Suomen erityishuoltopiirin
kuntayhtymän valtuuston varaedustajan tehtävästä.
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Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen Sisko Hellgrenin varajäsenen ja rakennus- ja
ympäristölautakuntaan uuden jäsenen sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin
kuntayhtymän valtuustoon varaedustajan Niina Kestin tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 9.12.2020 lukien.
Päätös
Valtuusto päätti myöntää eron Niina Kestille 9.12.2020 lukien Ruskon valtuuston
jäsenyydestä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä, rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin
kuntayhtymän valtuuston varaedustajan tehtävästä.
Valtuusto valitsi kunnanhallituksen varajäseneksi (Sisko Hellgrenin varajäsen) Teiju
Tammen, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäseneksi Suvi Heleniuksen sekä
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston varaedustajaksi Mari
Renbergin.
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Kunnanhallitus, § 7,18.01.2021
Valtuusto, § 6, 22.02.2021
§6
Eron myöntäminen Samuli Lehtiselle luottamustoimesta ja henkilön valinta hänen tilalleen
RUSDno-2021-18
Kunnanhallitus, 18.01.2021, § 7
Samuli Lehtinen on pyytänyt eroa Ruskon kunnan luottamustoimista paikkakunnalta
poismuuton takia tästä päätöksestä lukien. Samuli Lehtinen on toiminut opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnassa Ari Rusin varajäsenenä sekä hyvinvointilautakunnassa
Sofia Rusin varajäsenenä.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Samuli Lehtiselle
1. myönnetään ero opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenyydestä ja
valitaan uusi varajäsen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. myönnetään ero hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä ja valitaan uusi
varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valtuusto, 22.02.2021, § 6

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valtuusto päättää, että Samuli Lehtiselle myönnetään ero 18.1.2021 lukien opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenyydestä sekä hyvinvointilautakunnan
varajäsenyydestä.
Valtuusto valitsee opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan Ari Rusin varajäsenen ja
hyvinvointilautakuntaan Sofia Rusin varajäsenen Samuli Lehtisen tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 18.1.2021 lukien.
Päätös
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Valtuusto päätti myöntää eron Samuli Lehtoselle 18.1.2021 lukien opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenyydestä sekä hyvinvointilautakunnan
varajäsenyydestä.
Valtuusto valitsi opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan Ari Rusin varajäseneksi
Marko Rounaksen ja hvyinvointilautakuntaan Sofia Rusin varajäseneksi Petri
Laaksosen 18.1.2021 lukien.
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§7
Valtuutettujen mahdollisesti esille tuomat asiat
Liitteet

1 1. Kokoomuksen ruskolaisten valtuutetuttujen aloite , koskien osallistuvaa
budjetointia Ruskolla.pdf
2 2. Ruskon Vihreät, aloite, koskien valtuustoaloitteiden etenemisen prosessikaaviota
aikatauluineen.pdf
3 3. Ruskon Vasemmiston aloite, koskien ehkäisevän päihdetyön lisäämistä Ruskolla.
pdf
4 4. Ruskon demarien valtuustoryhmän aloite, koskien Ruskon väestömallia ja tavoitetta.pdf
5 5. Kokoomuksen aloite, koskien Ruskon kunnan rakentamisen prosessikaavioihin
lisättävää yhteydenottoa kiinteistönomistajiin.pdf
Valtuustolle jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:
1. Kokoomuksen ruskolaiset valtuutetut/Helesvirta koskien osallistuvaa budjetointia
Ruskolla
2. Ruskon Vihreät/Pekkala koskien valtuustoaloitteiden etenemisen prosessikaaviota
aikatauluineen
3. Ruskon Vasemmisto/Rand koskien ehkäisevän päihdetyön lisäämistä Ruskolla
4. Ruskon demarien valtuustoryhmä/Mäenpää koskien Ruskon väestömallia ja -
tavoitetta
5. Vähä-Piikkiö koskien Ruskon kunnan rakentamisen prosessikaavioihin lisättävää
yhteydenottoa kiinteistönomistajiin.
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§8
Muut mahdollisesti esille otettavat asiat ja kiireellisiksi julistettavat asiat
Anneli Kiiski tiedusteli koronarokotusten etenemisen tilannetta Ruskolla.
Kunnanjohtaja antoi selvityksen Ruskon yleisestä koronatilanteesta sekä rokotusten
etenemisestä.
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§9
Ilmoitus- ja muut asiat
Valtuuston puheenjohtaja kiitti kaikkia kunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka
ovat mahdollistaneet hyvät talviurheilumahdollisuudet Ruskolla kuluvana talvena.
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Kunnallisvalitus
§5, §6
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
§1, §2, §3, §4, §7, §8, §9
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

