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§ 233
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa sähköisen etäkokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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§ 234
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti torstaihin 26.11.2020 mennessä ja
allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tarja Helenius ja Jorma Raiko.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Tarkastuslautakunta, § 58,18.05.2020
Valtuusto, § 27,25.05.2020
Kunnanhallitus, § 218,09.11.2020
Kunnanhallitus, § 235, 23.11.2020
§ 235
Arviointikertomus 2019
RUSDno-2020-264
Tarkastuslautakunta, 18.05.2020, § 58
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019 allekirjoittamaton
Tarkastuslautakunnan keskeisenä lakisääteisenä tehtävänä on arvioida, ovatko
valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella
tavalla. (KuntaL 121 §).
Valtuusto asettaa toiminnan ja talouden tavoitteet hyväksyessään kuntalain 110.2 §:n
mukaisesti talousarvion ja –suunnitelman.
Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 115 §).
Ehdotus
Ruskon tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston hyväksymän
hallintosäännön mukaan kuuluvat tehtävät ja esittää valtuustolle kuntalain 121 §:n
tarkoittaman arviointikertomuksensa.
Päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valtuusto, 25.05.2020, § 27
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019
.
Ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen.
Päätös
Valtuusto päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen
ja lähettää sen toimialoille käsiteltävksi ja toimenpiteitä varten.
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Kunnanhallitus, 09.11.2020, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Arviointikertomus 2019 vastineet .pdf
Valtuusto päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 27 merkitä tarkastuslautakunnan
laatiman arviointikertomuksen 2019 tiedoksi ja lähettää sen toimialoille käsiteltäväksi
ja toimenpiteitä varten.
Lautakunnat ja toimialat ovat käsitelleet arviointikertomuksessa esitettyjä asioita.
Käsittelyistä on laadittu yhteenveto, joka on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää laaditun yhteenvedon lausuntonaan valtuustolle ja
tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 235
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Arviointikertomus 2019 vastineet 23.11.20.pdf
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.11.2020 palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi siten, että arviointikertomuksen vastineisiin sisällytetään sosiaali- ja
terveyspalvelujen arvioita tavoitteiden toteutumisesta. Vastineet on nyt liitetty
kertomuksesta annettujen arvioiden/kommenttien yhteenvetoon, joka on esityslistan
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.11.2020

21/2020

8 (21)

Kunnanhallitus päättää esittää laaditun yhteenvedon lausuntonaan valtuustolle ja
tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa osana lausuntoa, että Raision sosiaali- ja terveystoimi ei
ole antanut kannanottoa siihen, miksi tavoitteet eivät ole toteutuneet tai ovat
toteutuneet heikosti.
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§ 236
As Oy Ruskolan osakkeiden lunastaminen
RUSDno-2020-540
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Kiinteistötyöryhmän esityksestä ja kunnanhallituksen suostumuksella on neuvoteltu
Ruskolan liikesiiven osakkaiden kanssa osakkeiden lunastamisesta. Osaltaan
hankinnan voi nähdä liittyvään Ruskon kunnan keskustan kehittämiseen. Neuvottelut
ovat edenneet liikehuoneisto L1 osalta siihen pisteeseen, että Ruskon kunnan olisi
mahdollista lunastaa 25.000 euron hintaan As. Oy Ruskolan osakkeet 1017-1118, jotka
oikeuttavat liikehuoneiston L1 hallintaan ja käsittää 102 m2 liikehuoneiston
katutasossa osoitteessa Vanhatie 2, 21290 Rusko. Kyseessä on apteekin entiset tilat.

Liikehuoneiston lunastaminen helpottaa nykytilanteessa Ruskon kunnan tilapulaa ja
kiinteistöä voidaan käyttää kokous- ja neuvottelutilana mm. kolmannen sektorin
taholla. Myös mm. vanhusten päivätoimintaan on ilmennyt tilatarvetta.
Tulevaisuudessa kaupan voi nähdä parantavan Ruskon kunnan roolia keskustaajaman
tulevaisuuden kehittämisessä.
Isännöitsijätodistus esitellään kunnanhallituksen kokouksessa
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hankkia As. Oy Ruskolan osakkeet 1017-118, jotka oikeuttavat
liikehuoneiston L1 hallintaan, 25.000 euron hintaan sekä samalla esittää valtuustolle,
että valtuusto päättää muuttaa vuoden 2020 talousarvion investointiohjelmaa
myöntämällä 25.000 euron määrärahan kyseiseen tarkoitukseen.
Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti päätöksenteon
jälkeen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kunnanhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän
asian osalta heti päätöksenteon jälkeen.
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Kunnanhallitus, § 199,19.10.2020
Kunnanhallitus, § 220,09.11.2020
Kunnanhallitus, § 237, 23.11.2020
§ 237
Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden v. 2021 talousarvio/käyttösuunnitelma
RUSDno-2020-484
Kunnanhallitus, 19.10.2020, § 199
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 KHn talousarviob.pdf
Kunnanhallitus hyväksyi 17.9.2020 kehyksen v. 2021 talousarvion laadinnan pohjaksi.
Keskushallinnossa on laadittu vuoden 2021 talousarvio kunnanhallituksen alaisten
tulosalueiden osalta. Näitä ovat vaalit, tarkastustoimi, yleishallinto, joukkoliikenne,
elinkeinotoimi sekä kaavoitus- ja maankäyttö. Myös sosiaali- ja terveystoimen
talousarvioesitys sisältyy tähän kokonaisuuteen.
Vuoden 2021 osalta on huomioitu seuraavia seikkoja:
- kuntavaalien järjestäminen 18.4.2021,
- yhden vakanssin siirto koulujen it-tuesta ICT-palvelujen kokonaisuuteen,
- joukkoliikenteen määrärahavaraus Föli-lautakunnan esityksen mukaisena,
- sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahavaraus kehyksen mukaisena (16,1
miljoonaa euroa).
Talousarvioesitys on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy alaistensa tulosalueiden talousarvion esitetyssä muodossa
jatkovalmistelun pohjaksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 09.11.2020, § 220
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Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 KHn talousarvio
Esityslistan oheismateriaalina on kunnanhallituksen alaisten toimintojen
talousarvioesitys tämän hetkisessä muodossaan. Esitys on suuruudeltaan 17 589 000
euroa, josta sosiaali- ja terveyspalveluihin varattu määräraha 16,1 miljoonaa euroa.
Esitys on kehyksen mukainen pois lukien kuntavaalien määrärahavaraus 13 000
euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus käsittelee omaan vastuualueeseensa kuuluvaa talousarvioesitystä ja
antaa lopulliset ohjeet jatkovalmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 237
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 KHn talousarvio_e.pdf
Kokouksessaan 9.11.2020 § 220 kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi. Tämän jälkeen on sosiaali- ja terveyspalveluihin varattua määrärahaa
korotettu 200 000 euroa. Vastaavasti tontinmyyntituloihin on lisätty 180 000 euroa.
Muuten esitys, jonka suuruus menojen osalta on tällä hetkellä 17 789 000 euroa, on
ennallaan.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanhallituksen alaisten toimintojen
talousarvioesityksen esitettäväksi valtuustolle osana kunnan talousarvioesitystä 2021.
Päätös
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Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen siten muutettuna, että sosiaali- ja
terveysmenoihin lisätään 200 000 euroa kohdistaen ne erikoissairaanhoitoon.
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Kunnanhallitus, § 197,19.10.2020
Kunnanhallitus, § 219,09.11.2020
Kunnanhallitus, § 238, 23.11.2020
§ 238
Ruskon kunnan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-23 taloussuunnitelma
RUSDno-2020-485
Kunnanhallitus, 19.10.2020, § 197
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 TALOUSARVIOESITYS 2021.pdf
Ruskon kunnan taloudellinen asema on säilynyt varsin vahvana huolimatta kuluvan
vuoden koronapandemian aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuudesta. Viimeisin
osavuosikatsaus ennustaa n. 1,5 miljoonan euron ylijäämää kuluvalle vuodelle.
Kunnan lainakanta on 1 310 euroa/asukas (keskiarvo Suomen kunnissa 3 352 euroa
/asukas, Varsinais-Suomessa 3 206 euroa/asukas ja 5 000 - 10 000 asukkaan kunnissa
3 484 euroa/asukas ilman konsernilainoja) eikä uutta lainaa ole kuluvana vuonna
jouduttu ottamaan. Aikaisempien vuosien ylijäämää on taseessa n. 13,3 miljoonaa
euroa eli
2093 euroa/asukas.
Kunnan asukasluku on elokuun 2020 tilanteen mukaan 6 354 asukasta, kasvua
vuodessa 70 asukasta. Työttömyys oli elokuussa 7,8 %, mikä korkeasta tasostaan
huolimatta on maakunnan alhaisimpia.
Vuoden 2021 verotulokertymäksi arvioidaan Kuntaliiton viimeisimmässä arviossa 25,7
miljoonaa euroa. Se on 400 000 euroa enemmän kuin vielä ensi vuoden kehystä
asetettaessa arvioitiin. Arvio perustuu koronapandemian hiipumiseen ja talouden 2,5
%:n kasvuun ensi vuonna. Toisaalta valtionosuuksien suuruus 6,2 miljoonaa euroa on
250 000 euroa pienempi kuin aiemmin ennakoitiin.
Toimialojen yhteenlasketut talousarvioesitykset päätyvät toimintakatteen osalta
loppusummaan 30,7 miljoonaa euroa, mikä on 650 000 euroa annettua kehystä
korkeampi luku.
Toimialajohtajat on kutsuttu selostamaan toimialojensa talousarvioesityksiä.
Oheismateriaalina on alustava talousarvioesitys 2021 ja taloussuunnitelma 2022-23.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimialojen talousarvioesitykset ja antaa ohjeita
jatkovalmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian lautakunnille uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 09.11.2020, § 219
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 TALOUSARVIOESITYS 2021_20201109 (1).pdf
Esityslistan oheismateriaalina on talousarviokirja tämän hetkisessä muodossaan.
Edellisen kokouksen jälkeen lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesitystä ja
esitykset on koottu talousarviokirjaan. Tavoitteita ja mittareita on tarkennettu mm.
siten, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteet on poistettu. Talousarvioesitys
perustuu menojen osalta tällä hetkellä 35,1 miljoonan euron suuruuteen. Vuosikate
on 1,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen alijäämäinen 362 000
euroa. Investointiohjelma (ml. maaomaisuuden hankinta) vuodelle 2021 on
suuruudeltaan 3,0 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2021 talousarviota ja antaa lopulliset ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 238
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.11.2020 § 219 palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi. Kokouksen jälkeen on tuloslaskelmaan lisätty sosiaali- ja
terveyspalvelumenoihin 200 000 euroa, jotka on kohdennettu erikoissairaanhoitoon.
Vastaavasti tontinmyyntituloihin on lisätty 180 000 euroa ottaen tavoitteeksi 20 tontin
myymisen v. 2021. Valtionosuuteen on lisätty 68 000 euroa VM:n viimeisimmän
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valtionosuustiedon mukaisesti. Vuosikatteeksi muodostuu näiden muutosten jälkeen
1,36 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi poistojen jälkeen -324 000 euroa.
Talousarviokirja ja koulutussuunnitelmien yhteenveto ovat esityslistan
oheismateriaalina. Maksujen yleiset perusteet toimitetaan ennen kunnanhallituksen
kokousta.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23
taloussuunnitelman sekä koulutussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto määräisi talousarvion
sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja henkilöstömenot sekä vesilaitokselle
tilikauden tuloksen.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi
investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi projektikohtaisen määrärahan.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen
peruspääoman korko on kolme prosenttia.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää maksujen yleiset perusteet valtuuston
hyväksyttäväksi.
Lainanottoa koskevan valtuutuspäätöksen osalta kunnanhallitus päättää esittää
valtuustolle seuraavaa:
Kunnanhallituksella on oikeus:
1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan
enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran,
2. käyttää korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita
suojautumistarkoituksessa.
Kunnanhallitus päättää lisäksi esittää, että valtuusto oikeuttaisi kunnanhallituksen
jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään
seitsemällä miljoonalla eurolla (31.12.2020 käytössä kuusi miljoonaa euroa).

Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23
taloussuunnitelman sekä koulutussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi siten
muutettuna, että sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahoihin lisätään 200 000 euroa.
Määräraha kohdennetaan erikoissairaanhoitoon.
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto määräisi talousarvion
sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja henkilöstömenot sekä vesilaitokselle
tilikauden tuloksen.
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Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi
investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi projektikohtaisen määrärahan.
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen
peruspääoman korko on kolme prosenttia.
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää maksujen yleiset perusteet valtuuston
hyväksyttäväksi.
Lainanottoa koskevan valtuutuspäätöksen osalta kunnanhallitus päätti esittää
valtuustolle seuraavaa:
Kunnanhallituksella on oikeus:
1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan
enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintän talousarviossa olevan lainakannan verran,
2. käyttää korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita
suojautumistarkoituksessa.
Kunnanhallitus päätti lisäksi esittää, että valtuusto oikeuttaisi kunnanhallituksen
jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään
seitsemällä miljoonalla eurolla (31.12.2020 käytössä kuusi miljoonaa euroa).
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§ 239
Omakotitontin 519/7 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen
RUSDno-2020-537
Ruskon kunnan sekä ***** ja ***** kesken allekirjoitettiin kauppakirja 17.11.2020,
koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 519/7 -nimistä tilaa
(1662m2), kiinteistötunnus 704-404-4-390, Saarensuontie 21, Rusko.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta myy sekä luovuttaa ***** ja *****
asuntotarkoitukseen Ruskon Päällistönmäessä sijaitsevan tontti 519/7 -nimisen tilan
Rno 4:390, osoitteessa Saarensuontie 21, Rusko.
Kunnanhallitus päättää edelleen hyväksyä Ruskon kunnan sekä ***** ja *****välillä
17.11.2020 allekirjoitetun kauppakirjan. Samalla kunnanhallitus toteaa, että ko. tonttia
koskeva vuokrasopimus raukeaa tehdyn kaupan myötä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 240
Hallintokuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
- Tekninen lautakunta 12.11.2020
Pöytäkirja ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.
cloudnc.fi/
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjan tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja
päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän
pykälän käsittelyä siirretty.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.11.2020
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§ 241
Ilmoitus- ja muut asiat
Kunnanhallituksen puheenjohtaja lausui Nora Ojalalle kiitokset hänen Ruskon kunnan
hyväksi tekemästään työstä Ojalan jättäessä kunnalliset luottamustehtävät kunnasta
poismuuton takia.

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.11.2020
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Muutoksenhakukielto
§233, §234, §235, §236, §237, §238, §240, §241
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.11.2020
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Oikaisuvaatimus
§239
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 osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan
keskushallintoon.
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

