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§ 129
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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§ 130
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla 23.06.2021 klo 12:00 mennessä.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Raiko ja Jussi Helesvirta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

5 (33)

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
21.06.2021

12/2021

6 (33)

§ 131
Periaatepäätös seudullisen yhteistyön kehittämisestä
RUSDno-2021-382
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 OM 1 Seutuyhteistyön valmistelu 24 05 2021.pdf
2 Periaatepäätös seutuyhteistyö kh 24 05 2021.docx
Tiivistelmä:
Turun Seudun Kehitys Oy:n hallitus on 11.12.2020 kokouksessaan hyväksynyt
mallin, jonka pohjalta seudullisen yhteistyön kehittämistä on suunniteltu. Malli
pohjautuu kuntien yhteistyössä syksyllä 2019 toteutetun Turun seudun visio ja
strategia -työskentelyn tuotoksiin.
Vastaavanlainen toimintamalli on ollut menestyksellisesti käytössä Tampereen
seudulla vuodesta 2006 lähtien. Tavoitteena on perustaa kuntayhtymä, jonka
pääasiallisena tehtävänä on koordinoida ja vahvistaa ydinkaupunki-seudun kuntien
välistä yhteistyötä sekä jakaa tietoa sen tehtäviin kuuluvissa teemoissa.
Seutuyhteistyöjohtaja Pekka Sundman 10.5.2021:
Varsinais-Suomi onnistui olemaan lähes koko 2010-luvun Suomen taloudellisen
kasvun moottorina. Menestys perustui suurelta osalta Varsinais-Suomen talouden
dynamiikkaan, osaamiseen ja edunvalvontaan sekä Triple Helix-mallin pohjalta
tehtyyn yhteistyöhön, jossa julkiset toimijat, yritykset ja oppilaitokset tekivät työtä
yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintamalli on saanut tunnustusta
laajalti myös muualta Suomessa. yhteistyön pohjana on ollut keskinäinen luottamus,
johon on osattu panostaa. Luottamuksen rakentaminen on lähtenyt liikkeelle
sidosryhmäorganisaatioiden strategioista, joiden valmistelua on tehty yhteistyössä ja
varmistettu, että strategiset tavoitteet ovat yhdensuuntaisia keskenään ja sisältävät
myös riittävää kunnianhimon tasoa. Erityistä huomiota on myös kiinnitetty
henkilökohtaisella tasolla hyviin ja välittömiin suhteisiin. Myös 2020-luvulla
erinomainen yhteistyö nähdään olevan menestyksen ehtona.
Turun seudulla yhteisen tekemisen ilmapiiri on vahva. Viranhaltijatasolla yhteistyö on
varsin tiivistä ja hyvähenkistä. Turun seudulla on lukuisia viranhaltijoista ja
asiantuntijoista koostuvia asiakohtaisia kokoonpanoja, jotka perustuvat joko
vapaaehtoiseen yhteistyöhön tai kuntien tai valtion kanssa tehtyihin keskinäisiin
sopimuksiin.
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Viranhaltijaverkoston toimintaa kokonaisuutena, jossa ko. ryhmät toimivat, ei tällä
hetkellä koordinoida. Myös tiedonkulku ryhmistä viranhaltijoille ja poliittisille
päättäjille ja eri kuntien päätöksenteon kesken on isossa kuvassa usein
koordinoimatonta. Koska hyvä johtaminen ja päätöksenteko edellyttävät hyvää
tietopohjaa ja tilannekuvaa, nähdään tässä yhteistyön kehittämisen kautta
mahdollisuutena saavuttaa entistä parempaa elinvoimaa, vetovoimaa ja hyvinvointia
kuluvalla vuosikymmenellä.
Suunnitelma ei sisällä kunnallisen päätösvallan siirtämistä kuntayhtymälle. Yhteistyön
kehittäminen ja syventäminen ei tule luomaan päällekkäistä tekemistä suhteessa
nykyiseen toimintaan eikä myöskään suhteessa maakunnalliseen yhteistyöhön.
Tavoitteena on nykyistä vahvemman ja koordinoidumman yhteistyön ja
yhteenkuuluvuuden kautta parantaa toimintakuntien ja sidosryhmien
toimintaedellytyksiä sekä viranhaltijoiden että poliittisten päätöksentekijöiden
näkökulmasta. Lopputuloksena on tiiviimpi ja yhtenäisempi seudullinen kehitys,
edunvalvonta ja kasvava elinvoima, kilpailukyky ja hyvinvointi.
Alustava valmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että kuntien väliset viralliset
yhteistyöneuvottelut on mahdollista käynnistää. Tässä vaiheessa valmistelussa
mukana olevat kunnat ovat Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko ja Turku., jotka
muodostavat työssäkäynnin, asioinnin ja taajamarakenteen näkökulmista tiiviin ja
yhtenäisen kaupunkiseudun.
Esivalmistelussa ja alustavissa keskusteluissa tarkoituksenmukaiseksi
rakenteellisemman yhteistyön alustaksi on katsottu kuntayhtymämuoto.
Ydinkaupunkiseudun kuntien omistama kuntayhtymä toteuttaa parhaiten tavoitteet
poliittisen tason yhteistyön vahvistamisesta ja ohjauksesta ja on kuntalakiin
pohjautuvana kuntien toimijoille tuttu. Koska kyse olisi vapaaehtoisesta
kuntayhtymästä, olisi neuvotteluissa mahdollista sopia erityisistä,
tarkoituksenmukaisiksi katsotuista toimintatavoista esimerkiksi poliittisen
edustavuuden suhteen.
Yhteistyön kustannusvaikutukset ovat kokonaisuudessaan vähäiset. Kustannustaso
määräytyy yhteistyön tekemisen sisällöistä ja tavoitteista. Kustannushaarukka tällä
hetkellä on arvioitu olevan 1,5 - 2,6 €/asukas/vuosi. Osa rahoituksesta todennäköisesti
tulee käytetyksi erilaisten seudullisten selvitysten tekemiseen, joita tälläkin hetkellä
tehdään joko kuntakohtaisesti tai yhdessä.
Koska yhteistyö keskittyy niihin asioihin, joissa on yhteneväiset intressit, ei ole tarvetta
sille, että millään kunnalla yksinään olisi enemmistöä kuntayhtymän
päätöksentekoelimissä.
Seudullisen kuntayhtymän toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on toimia yhteisen
tiedonjaon, kehittämisen ja valmistelun pohjana. Seudun visio- ja strategiatyössä on
tunnistettu teemoja, joissa yhteistyötä voidaan vahvistaa, ja sisältöteemoja
vahvistetaan toteutettavaksi sekä perustamisneuvotteluissa että myöhemmin
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kuntayhtymän toiminnan vakiintuessa. Kuntayhtymän sisällöllisen valmistelun tukena
on tarkoituksenmukaista käyttää myös jo nykyisin toimivia viranhaltijatason
yhteistyöryhmiä.
Esityslistan oheismateriaalina on Seutuyhteistyön valmistelu -esitys.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta pyrkii neuvotteluissa Kaarina, Liedon,
Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kesken tavoittelemaan seudullisen kuntayhtymän
perustamista seuraavin periaattein:
- kuntayhtymän toiminta voi alkaa vuoden 2022 alusta
-kuntayhtymän rahoitukseen varaudutaan kunnan/kaupungin talousarvion
valmistelussa
-millään osallistuvalla kunnalla ei ole yksinään enemmistöä kuntayhtymän
päätöksentekoelimissä.
Lisäksi kunnanhallitus pitää perusteltuna kiertävää puheenjohtajuutta esitetyn
seutuorganisaation päättävissä elimissä sekä yksimielisen päätöksenteon
edellyttämistä niissä.
Kuntayhtymän perustaminen ja siihen liittyvät asiakirjat tuodaan erikseen
päätöksentekoon.

Päätös
Kunnanhallitus päätti, että Ruskon kunta pyrkii neuvotteluissa Kaarinan, Liedon,
Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kesken tavoittelemaan seudullisen kuntayhtymän
perustamista seuraavin periaattein:
- kuntayhtymän toiminta voi alkaa vuoden 2022 alusta,
- kuntayhtymän rahoitukseen varaudutaan kunnan/kaupungin talousarvion
valmistelussa,
- millään osallistuvalla kunnalla ei ole yksinään enemmistöä kuntayhtymän
päätöksentekoelimissä,
Lisäksi kunnanhallitus pitää perusteltuna kiertävää puheenjohtajuutta esitetyn
seutuorganisaation päättävissä elimissä sekä yksimielisen päätöksenteon
edellyttämistä kunnan normaaliin päätöksentekovaltaan kuuluvissa asioissa.
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§ 132
Sote-uudistuksen valmistelun aloittaminen Varsinais-Suomessa
RUSDno-2021-409
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Liite 1_Sote-valmistelun organisointi.pptx
2 Sote-uudistuksen käynnistäminen_päätösehdotus.docx
3 OHEISMATERIAALI Sote-uudistus ja Vate Varsinais-Suomessa - VSSHP - 3.6.2021 päivitetty esitys.pdf
Varsinais-Suomen Marinin hallituksen kauteen sidottua sote-uudistuksen
esivalmistelua on toteutettu vuodesta 2020 alkaen kansallisten ohjeiden mukaisesti
kahdella valtion rahoittamalla hankkeella. Hankkeiden valmistelu on toteutettu
kuntien ja sote-kuntayhtymien päätöksellä hajatutulla mallilla siten, että sote-
rakenneuudistushankkeen hallinnointivastuu on annettu Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirille. Tulevaisuuden sote-keskushankkeen hallinnoinnista vastaa
puolestaan Turun kaupunki. Molemmat hankkeet on sisällytetty osaksi laajempaa ja
lakisääteisesti tehtävää Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman toimeenpanoa. Varsinais-Suomessa ei ole ollut toistaisesi
käynnissä sellaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen valmistelua, jolla
varauduttaisiin hyvinvointialueen perustamiseen. Hankkeissa mukana olevat
työntekijät työskentelevät verkostomaisesti omissa emo-organisaatioissaan ja tästä
syystä hankkeiden toimeenpanoon ei ole perustettu omaa erillistä
muutosorganisaatiota. Molempien hankkeiden yhteinen koordinointivastuu on ollut
Turun kaupungin muutosjohtajalla (nykyisin järjestämisjohtaja). Molemmilla hankkeilla
on yhteinen ohjausryhmä, jossa on edustettuina kuntien sote-johtajat,
erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin johtavia viranhaltijoita sekä Varsinais-Suomen
sosiaalialan kehittämiskeskuksen, perusterveydenhuollon yksikön ja järjestöjen
edustus. Lisäksi Varsinais-Suomen kuntajohtajat ovat kokoontuneet säännöllisesti
linjaamaan asioita. Varsinais-Suomen liittoon on perustettu soten poliittinen seuranta-
ryhmä.
Kansallisen sote-uudistuksen aikataulu on kireä ja Varsinais-Suomessa
pelkästään valtion rahoittamiin sote-hankkeisiin perustuva valmistelumalli synnyttää
sotessa toimeenpanoriskejä. Lähtökodat yhtenäisen alueellisen sote-
järjestäjäorganisaation perustamiseen ovat Varsinais-Suomessa sote-järjestelmän
hajanaisuuden ja alueen koon takia muuta maata vaikeammat.

Sote-uudistuksen valmistelun periaatteet Varsinais-Suomessa
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Varsinais-Suomen kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat käyneet keväällä 2021
tunnustelevia yhteisiä keskusteluja siitä, pitäisikö Varsinais-Suomessa muuttaa soten
vapaaehtoisen valmistelun sisältöä siten, että valmistelun toimeenpanossa
varaudutaan myös mahdollisen hyvinvointialueen perustamiseen. Samalla on
pohdittu, onko valmistelun organisointimallia kireän aikataulun takia syytä tiivistää.
Varsinais-Suomen kuntajohtajat ovat käsitelleet soten valmistelumallin muuttamista
1.4.2021, 16.4.2021 ja 3.6.2021 kokouksissa.
Kuntajohtajakokouksessa sote-uudistuksen organisoinnin lähtökohdiksi on esitetty
Varsinais-Suomessa seuraavat asiat:
1. Varsinais-Suomessa sote-uudistuksen valmistelun hallinnollinen tuki tulee
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä
2. Valmistelu toteutetaan yhteistyössä soten- ja pelastustoimen järjestämisvastuussa
olevien organisaatioiden kesken
4. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) perustetaan ja se aloittaa toimintansa
perustamisensa jälkeen. Juridisesti toimivaltainen se on sote-uudistuksen
lainsäädännön voimaantulon ja VATE:n asettamispäätöksen jälkeen. Vaten työskentely
on hallitusmainen.
5. Sote-valmisteluun perustetaan poliittinen seurantaryhmä
6. Sote-valmistelun perustetaan muutosorganisaatio, joka vastaa operatiivisesti sote-
uudistuksen valmistelusta VATE:n alaisuudessa.
5. Sote-uudistuksen kaikissa valmisteluvaiheissa kuntajohtajakokous toimii
neuvoantavana elimenä ja sote-johtajakokous seurantaryhmänä
6. Yhteistyöryhmät perustetaan seuraavasti: järjestöyhteistyöryhmä,
yritysyhteistyöryhmä. Lisäksi perustetaan yhteistoimintaryhmä
7. Kaksikielisyys huomioidaan sote-uudistuksen valmistelussa.
Sote-uudistuksen valmistelussa intensiivisempi valmistelu kohdentuu hallinnolliseen
valmisteluun, jolla varmistetaan soten järjestämisvastuiden siirto kunnista ja
kuntayhtymistä hyvinvointialueelle. Palvelutuotannon sisältöjen kehittämistä jatketaan
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman
viitekehyksessä kuitenkin siten, että valmistelussa huomioidaan aikaisemmasta
poiketen tavoite siirtää sote yhdelle alueelliselle toimijalle. Järjestämissuunnitelman
teematyöryhmien tulee tältä osin tehdä tarkennuksia omaan valmisteluunsa.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät
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Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja
aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Väliaikaisen
valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä
asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Väliaikaisen
valmistelutoimielimen kokoonpanossa on huomioitava tasa-arvolain vaatimukset.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen lain mukaisiin tehtäviin ja vastuisiin kuuluu mm.
1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
2. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden
selvittämiseen;
3. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien
ja velvollisuuksien selvittämiseen;
4. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista
tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
5. valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä
tilintarkastajan valintaa;
6. päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;
7. osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;
8. valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen
välittömästi liittyvät asiat.
Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:
1. ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen
hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2023;
2. tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa
oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.
Sote-uudistuksen valmistelun organisaatio Varsinais-Suomessa
Sote-uudistuksen valmisteluun perustetaan muutosorganisaatio. Muutosorganisaatio
perustetaan sairaanhoitopiiriin ennen kuin lainsäädäntö on hyväksytty. Sote-
uudistuksen lainsäädännön hyväksymisen jälkeen muutosorganisaatio siirtyy
väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuuteen.
Muutosorganisaation palkataan työntekijöitä pääsääntöisesti nykyisistä sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuussa olevista organisaatioista,
mutta myös ulkoiset rekrytoinnit tai asiantuntijapalvelujen hankinta on mahdollista
kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Muutosorganisaatiossa toteutetaan konkreettinen
sote-uudistuksen edellyttämä työ. Henkilöstövalinnat muutosorganisaation
toteutetaan erillisestä valmistelusta.
Sote-uudistuksen toimeenpanon resursoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien
mukaan vuonna 2021 kahta valtionavustushanketta: 1. rakennerahoitus –hanke ja 2.
tulevaisuuden sote-keskus –hanke. Mikäli valmisteluun tarvitaan vuodelle 2021
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erillistä rahoitusta kunnista, valmistellaan se päätöksentekoon erillisestä
valmistelusta.
Sote-uudistuksen valmistelun käynnistyy kuntien ja sote-kuntayhtymien päätöksellä.
Päätöksenteko esitetään toteutettavaksi kesäkuun aikana. Päätöksenteon rinnalla
valmistelaan organisoitumista seuraavasti:

VATEn kokoonapano:

Poliittiset piirijärjestöt nimeävät poliittisen seurantaryhmän
jäsenet
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten esitykset pyydetään
valmisteluun osallistuvista organisaatioista. Seutukunnat
esittävät erikseen omat jäsenensä. Neuvottelujen jälkeen
todetaan VATE:n kokoonpano.

8 jäsentä (kunnat), josta
2 jäsentä Turku
2 jäsentä Turun seudun muut kunnat
4 jäsentä muut seutukunnat 1/seutukunta
3 jäsentä VSSHP
1 jäsen erityishuoltopiiri
1 jäsen pelastustoimi
Muutosorganisaation rekrytoinnit käynnistetään
mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen väliaikaisen
valmistelutoimielimen mandaatilla
Muut organisoitumiseen perustettavat ryhmät kootaan
väliaikaisen valmistelutoimielimen mandaatilla
Kaksi Turun seudun muiden kuntien paikkaa valmistelutoimielimessä täytetään siten,
että Turun seudun itäiset kunnat täyttävät toisen ja Turun seudun läntiset kunnat
toisen. Asiaa koskeva seutuneuvottelu käydään torstaina 17.6. kunnanhallituksen
esityslistan lähettämisen jälkeen. Neuvottelun lopputuloksesta ilmoitetaan perjantaina
kunnanhallituksen kokoukseen kutsutuille.
Esityslistan oheismateriaalina ovat Varsinais-Suomen sote-valmistelun organisointi -
esitys sekä Sote-uudistus ja väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) Varsinais-Suomessa
-esitys.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta osallistuu Varsinais-Suomen sote-
uudistuksen valmisteluun esittelytekstissä kuvatuin periaattein ja oheismateriaalissa
esitetyllä organisoitumismallilla.

Kokouskäsittely
Käsittelyn aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että kunnanjohtajalle
annetaan valtuudet nimetä kunnan edustaja väliaikaiseen valmistelutoimielimeen
(VATE).
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi alkuperäisen päätösehdotuksen ja esittelijän siihen
kokouksessa tekemän lisäysehdotuksen.
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§ 133
Pitkän tähtäimen suunnittelu osana kokonaissuunnittelua
RUSDno-2021-412
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 OHEISMATERIAALI Pitkän tähtäimen suunnittelu osana kokonaissuunnitteluapykälään.pdf
Taloustyöryhmä keskusteli 24.5.2021 pitämässään kokouksessa pitkän tähtäimen
suunnittelusta ja tehdyistä valtuustoaloitteista antaen suuntaviivat suunnittelulle.
Samassa kokouksessa taloustyöryhmä käsitteli kuntastrategian ja siihen pohjautuvien
ohjelmien (elinvoima-, osallisuus- ja hyvinvointiohjelmat) päivittämistä. Suuntaviivoina
taloustyöryhmä piti perusteltuna lähteä siitä lähtökohdasta, että kuntastrategia
säilytetään ennallaan ja sen perusteella laaditut ohjelmat päivitetään ja ne saatetaan
uuden valtuuston käsiteltäväksi. Samalla hallintokunnat voivat venyttää
suunnittelunsa 10 vuodeksi. Tarkoituksena on nivouttaa kuntastrategia, laaditut
ohjelmat sekä vuotuiset talousarviot ja toimintasuunnitelmat nykyistä selkeämmin
yhdeksi kokonaisuudeksi yhdessä pitkän tähtäimen 10-vuotissuunnitelman kanssa.
Taloustyöryhmä piti tärkeänä ohjelmien nykyistä parempaa toimialoille jalkauttamista.
Samoin osana kokonaissuunnittelua pidettiin tärkeänä hallintokuntakohtaisten
vuosikellojen laadintaa. Esityslistan oheismateriaalina on kaavio kuntastrategian,
ohjelmien, budjettien ja toimintasuunnitelmien sekä 10-vuotissuunnittelun
yhteennivomiseksi.
Koska uusien strategian pohjalta laadittujen ohjelmien valmistelua ei ehditä saamaan
valmiiksi ennen talousarvion laadintatyön alkamista, tulee tässä vaiheessa toimia
vuonna 2018 hyväksyttyjen ohjelmien pohjalta. Antaessaan vuoden 2022 talousarvion
raamin loppukesästä kunnanhallitus tulee tekemään omat nostonsa kyseisistä
ohjelmista osana talousarvion laadinnan ohjeistamista. Toimialat voivat ja niiden
tuleekin pohtia myös omia nostojaan kyseisten ohjelmien puitteissa. Ohjelmien
tarkastelusta ja mahdollisesta tarkistamisesta on jatkossa tarkoitus tehdä vuotuinen
talousarvion laadinnan yhteyteen sijoittuva prosessi.
Luonnollista on, että 10-vuotissuunnittelu ei voi olla kovin tarkkaa tilanteessa, jossa
talouteen ja toimintaan kohdistuu koko maan tasolla suuria muutospaineita
esimerkiksi tulossa olevan sote-uudistuksen myötä. Mahdollista on kuitenkin asettaa
painopisteitä, joita toimialoilla pidemmällä aikajanalla tavoitellaan. Painopisteitä voi
asettaa myös 10 vuotta lyhyemmälle ajalle kuten esimerkiksi valtuustokaudelle.
Opetus- ja varhaiskasvatuksen toimialalla on jo omia suunnitelmia 2030-luvulle asti
ulottuvan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon selvitys- ja
suunnitelmatyön toteuttamiseksi. Työssä on tarkoitus huomioida myös
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poikkihallinnollisuus sekä kuntalaisosallisuus, jotka ovat kuntastrategian keskeisiä
toimintamalleja. Lautakunta käsittelee em. asioita kokouksessaan 17.6.
Taloustyöryhmä suhtautui myönteisesti myös visualisointi-/analysointiohjelman
hyödyntämiseen tiedolla johtamisen edistämiseksi
Laadittaessa pitkän tähtäimen 10-vuotissuunnitelmaa osana vuoden 2022
talousarvion laadintaa toimialojen tulee keskustella myös keskenään, jotta
suunnittelun peruslähtökohdat ja tavoitteet ovat suurilta linjoiltaan samansuuntaiset.
Tämä tapahtuu osana johtoryhmätyötä.
Riskinhallinta on merkittävä osa hyvää kokonaissuunnittelua. Käsitellessään Ruskon
kunnan riskinhallintapolitiikkaa taloustyöryhmä piti perusteltuna, että hallintokunnat
laativat osaltaan riskikartoituksen luetteloitavaksi osaksi riskinhallintapolitiikkaa.
Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi ympäristöriskit, työturvallisuusriskit sekä
taloudenpitoon liittyvät riskit. Yksilöitäessä riskiryhmiä tulee kiinnittää huomio siihen,
että minkä tahon odotetaan tunnistavan kyseiset riskit.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa edellä olevan ohjeistuksen toimialoille hyödynnettäväksi
pitkän tähtäyksen suunnittelussa sekä ensi vuoden talousarvion valmistelutyössä.
Kunnanhallitus päättää antaa toimialoille tehtäväksi laatia hallintokuntakohtaiset
vuosikellot vuotuista toiminnan suunnittelua edesauttamaan sekä laatia toimialan
riskiluettelon elokuun loppuun mennessä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 134
Ahola-Ojannon asemakaavan laadintaan liittyvä maanvaihto
RUSDno-2021-406
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Ahola-Ojanto_vaihdettavat_pinta-alat.png
2 Ahola-Ojanto_vaihdettavat_pinta-alat.png
3 Maanvaihtosopimus_Rusko-OMT-Tank.docx
Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ahola-Ojannon asemakaavan laajentamiseksi
16.9.2019 § 155. Alueen kaavanlaatijan kunnanhallitus valitsi 14.12.2020 § 244. Kaavan
laadinta on edennyt. Kaavan suunnitteluvaiheessa on keskusteltu OMT-Tank Oy:n
kanssa maanvaihdosta tieyhteyden mahdollistamiseksi heidän alueensa läpi.
Maanvaihdossa kunta saisi Ojannontie 14 -nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-406-1-
443) n. 1.223 m2 suuruisen määräalan. Tähän pinta-alaan sisältyy
asemakaavaluonnoksen katualue. Kunta puolestaan luovuttaisi Ojanto-nimisestä
kiinteistöstä (Rnro 704-406-1-388) n. 4.594 m2 suuruisen määräalan.

Maanvaihdossa kunnan saama alue on pohjan osalta rakennettua/asfaltoitua piha-
aluetta kun taas kunnan luovuttama alue, eritoten tonttien 9 ja 10 takana, vaatii
maanrakentamista, jotta siitä saadaan piha-alue. OMT-Tank Oy on antanut
suostumuksensa esitettyyn maanvaihtoon.
Hallintosäännön 23,2 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan toteuttamista
varten tarvittavien alueiden ostamisesta, myynnistä, vaihtamisesta ja lunastamisesta.
Esityslistan oheismateriaalina ovat aluetta kuvaavat karttaluonnokset sekä
maanvaihtosopimusluonnos.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä maanvaihdon, jossa Ruskon kunta luovuttaa OMT-

Tank Oy:lle n. 4.594 m2 suuruisen määräalan Ojanto-nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-
406-1-388) ja OMT Tank Oy puolestaan luovuttaa Ruskon kunnalle n. 1.223 m2
suuruisen määräalan Ojannontie 14 -nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-406-1-443)
esityslistan oheismateriaalina olevan maanvaihtosopimusluonnoksen mukaisesti.
Päätös
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§ 135
Ahola-Ojannon asemakaavan muutos
RUSDno-2021-420
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Ahola-Ojannon_AKM_Kaavaselostus_5.5.2021_korj_16.6.2021.pdf
2 Liite_2_OAS_5.5.2021_korj_16.6.2021.pdf
3 Ahola-Ojannon_AKM_Kaavaluonnos_05_05_2021.pdf
Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ahola-Ojannon asemakaavan muuttamiseksi
16.9.2019 § 155. Kyseiselle alueelle on laadittu asemakaavan pohjakartta Suuntakartta
Oy:n työnä. Raision maankäyttöpäällikkö on hyväksynyt kartan 10.2.2020. Joulukuussa
2020 valittiin kolmen asemakaavan kaavanlaatijaksi Nosto Consulting Oy. Tämä
kaavoitettava alue sijoittuu Ahola-Ojannon teollisuusalueelle, alue on 14,6 ha ja uusia
teollisuusalueita tulee n. 8 ha. Alue on pääosin kunnan omistuksessa, mutta yhteys
alueelle tulisi olemassa olevan teollisuustontin kautta ja lisäksi vanhoihin tontteihin
tulisi kaavalaajennuksia, jotka sijoittuvat kunnan omistamalle maalle. tonttien
muodostamisessa on jo huomioitu alueen yrittäjiltä tulleita toiveita mm. Ojannontien
varrella ja Ahopellontien päässä.
Oheismateriaalina on Ahola-Ojannon osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
asemakaavaluonnos ja kaavaselostus.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ahola-Ojannon asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavoituksen vireilletulosta kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella
tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja Ruskolaisessa. Kaava-alueeseen
kuuluville ja rajautuville kiinteistöille lähetetään tiedote. Asemakaavaluonnos
liitteineen asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi.
Kunnanhallitus pyytää lausunnot luonnoksesta Ruskon kunnan rakennus- ja
ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta,
Varsinais-Suomen liitolta, Turun museokeskukselta, Caruna Oy:ltä ja Raision
kaupungilta.
Päätös
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Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelun aikana
tulee kunnanhallitukselle ja kaavanlaatijalle järjestää erillinen keskustelutilaisuus
kaavoituksen lähtökohdista.
Esteellisyys
Antti Lähteenmäki
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§ 136
Ruskon kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö
RUSDno-2021-410
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Ruskon kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2022 alkaen.pdf
Kuntalain 82 §:n (Palkkiot ja korvaukset) mukaan luottamushenkilölle maksetaan:
1.kokouspalkkiota;
2.korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi
aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä;
3.matkakustannusten korvausta ja päivärahaa
Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita
erillispalkkioita.
Ruskon kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia korvauksia on
edellisen kerran tarkistettu vuonna 2012 ja nykyiset korvaukset ovat olleet voimassa
vuoden 2013 alusta alkaen. Tehtäessä palkkiosäännön tarkistusta on huomioitu
ansiotasoindeksin muutos.
Kokouspalkkioiden muutoksia esitetään seuraavasti:
Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja sen
jaostotsekä yhtymäkokoukset, seutuvaltuuskunta ja valmisteluvaliokunta 60 euroa
(korotus 10 euroa), lautakunnat 46 euroa (korotus 8 euroa), johtokunnat, toimikunnat
ja muut elimet 38 euroa (korotus 6 euroa). Puheenjohtajien vuosipalkkioihin ja muihin
korvauksiin on tehty vastaavan suuruiset muutokset.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt 10.3.2020 esityksen 200 euron suuruisen
vuosipalkkion maksamisesta vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle sekä
ottamaan vuosipalkkion mukaan seuraavaan luottamushenkilöiden palkkiosääntöön.
Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio on
huomioitu esitetyn suuruisena palkkiosäännössä.
Esityslistan oheismateriaalina on ehdotus uudeksi palkkiosäännöksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä
oheismateriaalina olevan Ruskon kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, joka
tulee voimaan 1.1.2022.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että nuorisovaltuuston
puheenjohtajalle esitetään 100 euron suuruista vuosipalkkiota. Lisäksi valtuustolle
tuodaan arvio muutosten vuosittaisesta lisäkustannuksesta.
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 22,23.03.2021
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 69,17.06.2021
Kunnanhallitus, § 137, 21.06.2021
§ 137
Oppivelvollisuuden laajeneminen 1.8.2021 alkaen sekä kunnan valvonta- ja ohjausvastuun
organisointi oppivelvollisuuden pidentyessä
RUSDno-2021-221
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 23.03.2021, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Oheismateriaali
1 OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENEMINEN.pdf

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Lakia sovelletaan
ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9.
luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet).
Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen
suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).
Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen
toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä
on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.
Sen johdosta perusopetuksessa opinto-ohjauksen velvoitteet ja työmäärä lisääntyvät.
Ruskolla on päätettävä, kenen toimivaltaan kuuluu oppivelvollisuuslain 14 §
mukaisessa tilanteessa ja kahden kuukauden aikaikkunassa se, kun oppivelvollisen
asuinkunnalle on tehty oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu ilmoitus vailla
opiskelupaikkaa olevasta tai opintonsa keskeyttäneestä oppivelvollisesta.
Lisäksi tulee päättää, kuka viranhaltija tai toimielin selvittää nuoren kokonaistilanteen,
ohjaa hänet soveltuvaan koulutukseen ja viimesijaisesti määrää/osoittaa lain 15 §
mukaisesti nuorelle opiskelupaikan, johon hänen on mentävä oppivelvollisuuttaan
suorittamaan.
Ruskon kunnan hallintosääntöä on päivitettävä 1.8.2021 alkaen vastaamaan
muuttuvan lainsäädännön vaatimuksia.
OKM:n suosituskirje 22.2. muistuttaa siitä, että ”oppivelvollisuuslain 14 §:ssä säädetty
oppivelvollisen asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu ei kuulu nuorisolain mukaisiin
etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin. Etsivä nuorisotyöntekijä voi olla mukana
ohjaamassa nuorta hänelle soveltuvaan koulutukseen tai muihin tarvittaviin
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palveluihin, kunhan nuorisolakia kaikilta osin noudatetaan. Erityisesti tulee kiinnittää
huomiota siihen, että etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja
nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivään nuorisotyöhön ei liity nuorelle
pakkoa tai velvollisuutta.”
Maunun koulun rehtori ja opinto-ohjaaja ovat kokouksessa kertomassa Ruskon
kunnan tämän hetken tilanteesta ja asiaan liittyvistä muutoksista.
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitse asian tiedoksi ja lähettää sen
kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 17.06.2021, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Liitteet

1 Oppivelvollisuuslaki, §14 ja §15.pdf
Oppivelvollisuuslain aiheuttamat vaikutukset hallintosääntöön 1.8.2021 alkaen
Oppivelvollisuuslaissa ei määritellä, mikä taho asuinkunnassa vastaa
oppivelvollisuuslaissa tarkoitetuista ohjaus- ja valvontatehtävistä. Kukin kunta päättää
itse, miten ohjaus ja valvonta kunnassa järjestetään, samoin kuin päätösvallan
delegoinnista lain edellyttämissä tehtävissä, joissa tulee tarvittaessa tehdä
muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.
Ruskolla ohjaus- ja valvontavastuu osoitetaan yläkoulun opinto-ohjaajille ja
opetustoimen johtavalle viranhaltijalle
Oppivelvollisuuslain 15 §:n mukaiset päätökset opiskelupaikan osoittamisesta on
asuinkunnassa tehtävä kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun
alkamisesta. Kuntaliiton lakimiehen tulkinta on, että oppivelvollisuuslain 15 §
mukainen päätös opiskelupaikan osoittamisesta/määräämisestä ei ole päätös, joka
olisi ns. hallintopakkopäätös, jonka tekemiseen tarvittaisiin monijäsenistä toimielintä.
Käytännön syistä em. päätösten tekemisen toimivalta onkin perusteltua määrätä
jonkun viranhaltijan tehtäviin.

Ehdotus
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Esittelijä: Kai Laitinen Johtava rehtori, Kaisa Mattila Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että Ruskon kunnan hallintosääntöön tehdään 1.8.2021 alkaen seuraavat
lisäykset:
§25, johtava rehtori päättää:
6. oppivelvollisen oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä määräajaksi,
mikäli oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksenjärjestäjän opiskelija
7. oppivelvollisuuslain 15 §:n mukaisesta opiskelupaikan osoittamisesta
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 21.06.2021, § 137
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Oppivelvollisuuslaki, §14 ja §15.pdf
2 OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENEMINEN.pdf

Oppivelvollisuuslain aiheuttamat vaikutukset hallintosääntöön 1.8.2021 alkaen.
Oppivelvollisuuslaissa ei määritellä, mikä taho asuinkunnassa vastaa
oppivelvollisuuslaissa tarkoitetuista ohjaus- ja valvontatehtävistä. Kukin kunta päättää
itse, miten ohjaus ja valvonta kunnassa järjestetään, samoin kuin päätösvallan
delegoinnista lain edellyttämissä tehtävissä, joissa tulee tarvittaessa tehdä
muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Ruskolla ohjaus- ja valvontavastuu
osoitetaan yläkoulun opinto-ohjaajille ja opetustoimen johtavalle viranhaltijalle.
Oppivelvollisuuslain 15 §:n mukaiset päätökset opiskelupaikan osoittamisesta on
asuinkunnassa tehtävä kahden kuukauden kulutuua ohjaus- ja valvontavastuun
alkamisesta. Kuntaliiton lakimiehen tulkinta on, että oppivelvollisuuslain 15 §:n
mukainen päätös opiskelupaikan osoittamisesta/määräämisestä ei ole päätös, joka
olisi ns. hallintopakkopäätös, jonka tekemiseen tarvittaisiin monijäsenistä toimielintä.
Käytännön syistä em. päätösten tekemisen toimivalta onkin perusteltua määrätä
jonkun viranhaltijan tehtäviin.
Esityslistan oheismateriaalina on oppivelvollisuuslain 14-15 §:t.
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Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Kokouskäsittely
Käsittelyn aikana esittelijä teki seuraavan päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Ruskon kunnan hallintosääntöön
tehdään 1.8.2021 alkaen seuraavat lisäykset:
§ 25, johtava rehtori päättää:
6. oppivelvollisen oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä määräajaksi,
mikäli oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksenjärjestäjän opiskelija
7. oppivelvollisuuslain 15 §:n mukaisesta opiskelupaikan osoittamisesta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa antaman
päätösehdotuksen.
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Tekninen lautakunta, § 63,10.06.2021
Kunnanhallitus, § 138, 21.06.2021
§ 138
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 3
RUSDno-2021-357
Tekninen lautakunta, 10.06.2021, § 63
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 maksuerätaulukko ja laskutus03062021.pdf
2 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportointi03062021.pdf
3 Työmaatiedote Maunun koulu 2021_05.pdf
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.
Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta.
toukokuun tiedote on oheismateriaalina.
Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.
Työmaatilanne: Sokkelielementtien asennus on tehty, Pohjalaatan raudoitus ja valu on
tehty, 1. krs seinäelementtien asennus on tehty, 1. krs ontelolaattojen saumavalu on
käynnissä
Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.
Työmaakokous pöytäkirja 2 esitellään tarvittaessa kokouksessa, ja lähetetään
lautakunnan/kh:n jäsenille etukäteen tutustuttavaksi.
TMK 3 pidetään 22.6.2021 klo 13.00
Ohjausryhmä on kokoontunut 25.5.2021 ja seuraava kokoontuminen on 8.6.2021
Lisä ja muutostyöt, jotka olivat ohjausryhmän käsittelyssä
Tarjous 3 Korkoepäselvyydet rak- ja ark-kuvissa, pyydetään lisäselvityksiä ja
neuvotellaan suunnittelijoiden kanssa. Neuvottelut jatkuvat
Taloustilanne: Taloustilanne ei ole muuttunut edellisestä raportista.
Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 3.6.2021 on 237 750,00 eli 9,3 %
kokonaissummasta. Lisätyöt ovat käsitelty 19.5.2021 ohjausryhmässä, eikä ole vielä
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lisätyölaskutusta, 19.5.2021 hyväksytyt lisätyölaskut ovat seuraavassa raportissa.
10.6.2021 päivitetty tilanne esitellään kokouksessa.
Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden talousraportointi lisätään
jatkossa liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Kunnanhallitus, 21.06.2021, § 138
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 maksuerätaulukko ja laskutus03062021.pdf
2 Työmaatiedote Maunun koulu 2021_05.pdf
3 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportointi03062021.pdf
Esityslistan oheismateriaalina ovat maksuerätaulukko, Maunun koulun laajennuksen
ja saneerauksen kuukausiraportti 3 sekä työmaatiedote.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen
raportti 3:n tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 139
Valtuuston 31.5.2021 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja
täytäntöönpano
RUS-2021-418
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 31.5.2021 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. Kauko Hakalan aloitteen koskien Vahdon liikekeskuksen siistimistä kunnanhallitus
päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
2. Kauko Hakalan aloitteen koskien Vahdon keskustassa olevan parakkirakennuksen
kuntoa, kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
3. Kauko Hakalan aloitteen koskien Vahdon urheilukeskuksen skeittialueen
rakentamista, kunnanhallitus päättää lähettää hyvinvointilautakunnan
valmisteltavaksi.
4. Kauko Hakalan aloitteen koskien Vahdon Silvolan bussien kääntöpaikkaa,
kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
5. Timo Vuorilan aloitteen koskien aurinkopaneeliselvitystä kunnan kiinteistöissä,
kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
6. Jorma Randin aloitteen koskien päihteetöntä Ruskon kuntaa, kunnanhallitus
päättää lähettää keskushallinnon valmisteltavaksi.
7. Mauri Laineen ponnen koskien Vahdon seuraintalon myynnistä saatavan tuoton
käyttämistä yhdistysten toiminnan tukemiseen, kunnanhallitus päättää lähettää
hyvinvointijohtajan valmisteltavaksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen sillä muutoksella, että aloite nro
2 päätettiin lähettää rakennus- ja ympäristölautakunnan valmisteltavaksi.
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§ 140
Hallintokuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
- Tekninen lautakunta - Kokous 10.06.2021

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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§ 141
Ilmoitus- ja muut asiat
Kunnanhallituksen tietoon saatettiin seuraavat asiat:
- sosiaaliasiamiehen viesti siitä, että Ruskon ja Raision tiedot voidaan erottaa
toisistaan v:n 2021 alusta ja että tästä on informoitu Ruskon kuntaa jo aiemmin,
- Seniorien kyläasuminen Ruskolla - palvelut lähellä -hankkeelle 2021 -22 on
myönnetty 40 800 euroa,
- Päällistönmäen tonttitarjouskilpailu on päättynyt ja tonttien saajat valittu.
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Muutoksenhakukielto
§129, §130, §131, §132, §133, §135, §136, §137, §138, §139, §140, §141
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
§134
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

