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§ 92
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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§ 93
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti torstaihin 6.5.2021 mennessä ja
allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Raiko ja Jussi Helesvirta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 94
Hujalantien kevyenliikenteen väylä
RUSDno-2021-300
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 Mt12254_Y1-8_Yleiskartta_luonnos05032021.pdf
Ruskon kunta on saanut MAL rahoitusta Hujalantien kevyenliikenteenväylälle välillä
kirkon liikenneympyrä- Wallininkuja. Alkuperäisessä suunnitelmassa piti rakentaa
erillinen silta kevyen liikenteen väylälle,mutta suunnitelmien tarkentuessa, on tullut
ilmi,että nykyisen sillan puupaalut on lyöty niin vinoon, ettei alkuperäinen
suunnitelma ole mahdollinen. ELY keskuksen ehdotuksena on kirkon kohdalla olevan
sillan uusiminen leveämpänä.
ELYn ympäristö- ja luonnonvarat yksikkö, sekä museovirasto ei hyväksy kevyeen
liikenteen väylän kulkemista RKY kaava alueen reunassa ja tämä vaikuttaa siiheen, että
ajorataa pitää siirtää jonkin verran pohjoiseen päin.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan Ruskon kunnan maksuosuus hankkeessa oli
taloussuunnitelmavaiheessa 350 000 euroa.
Alustavasti oli kaavailtu koko väylän maksavan noin 700 000 euroa, mutta ajoradan
siirron ja sillan uusimisen vuoksi tämä arvio on kaksinkertaistunut. MAL-periaatteen
mukaisesti hanke rakennetaan 50/50 -periaatteen mukaisesti. Tämä siis tarkoittaisi,
että ELY-keskuksen ja kunnan osuus rakentamisesta on 600 000 – 700 000
euroa. Tässä suunnitteluvaiheessa tulee kuitenkin vielä muistaa, että hinta on arvio,
joka tarkentuu jatkosuunnittelussa. Tällä hetkellä urakkahinnat ovat olleet hieman
edullisempia, kuin mitä Fore-laskelma on näyttänyt.
ELY keskus laskee, että nykyisen sillan käyttöikä on 10-15 vuotta ja koska klv on
kunnan tarve, tulee kunnan osallistua myös sillan kustannuksiin
Ely pyytää kunnan siihen, että hankkeen rakentamisesta aiheutuvat kaikki
kustannukset jaetaan 50/50-periaatteen mukaisesti, jotta suunnittelua voidaan jatkaa,
jotta rakentaminen saataisiin käyntiin 2022.
Teknisellä johtajalla on asiaa koskeva palaveri maanantaina ELY-keskuksen edustajien
kanssa koskien kustannusten jakoa.
Tekninen johtaja on läsnä kokouksessa alustamassa asiaa ja kertomassa maanantaina
pidettävän palaverin sisällöstä.
Ehdotus
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Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa asiasta käytävän keskustelun jälkeen.
Kokouskäsittely
Asiassa kuullun teknisen johtajan selostuksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen
esittelijä antoi seuraavan päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä suunnittelun jatkamisen kokouksessa esitetyn
suunnitelman pohjalta siten, että kevyenliikenteenväylä säilyy Hujalantien
eteläpuolella. Kustannusjako on MAL-sopimuksen mukainen 50/50 ja lopullinen
rakentamispäätös tehdään kilpailutusvaiheessa, jolloin lopullinen kustannustaso
tarkentuu. Suunnitelma lisätään kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän kokouksessa antaman päätösehdotuksen.
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Kunnanhallitus, § 24,01.02.2021
Kunnanhallitus, § 95, 03.05.2021
§ 95
Vahdon seuraintalon myynti
RUSDno-2021-35
Kunnanhallitus, 01.02.2021, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Kiinteistötyöryhmä esittää käsittelynsä 17.12.2020 mukaisesti kunnanhallitukselle
Vahdon seuraintalon (kiinteistönumero 704-491-3-6, Tontti 27/1) myymistä. Kiinteistö
sijaitsee Vahdon keskustassa ja sen pinta-ala on 0,1266 ha. Tontilla sijaitsee
huonokuntoinen rakennus. Kiinteistötyöryhmän esitys on, että kiinteistö myydään
Huutokaupat.com -sivustolla.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää asettaa Vahdon seuraintalon kiinteistön myytäväksi
kiinteistötyöryhmän esityksen mukaisesti Huutokaupat.com -sivustolla.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus, 03.05.2021, § 95
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Tekniset palvelut on laittanut Huutokaupat.comiin ilmoituksen 9.2. - 17.4.2021
väliseksi ajaksi. Tarjouksia tuli yhteensä 202 kappaletta. Vahdon seuraintalon myynti
on päättynyt 17.4.2021 kello 20.39. Korkein tarjous oli 42.075 euroa.
Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt asiaa 20.4.2021 kokouksessa ja kiinteistöryöryhmä
esittää kunnanhallitukselle korkeimman tarjouksen hyväksymistä. Kiinteistön
myynnistä tehdään erillinen kauppakirja.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Vahdon
seuraintalon kiinteistötyöryhmän esityksen mukaisesti korkeimmantarjouksen
tehneelle hintaan 42.075 euroa.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että tekninen johtaja Mika Heinonen poistui kokouksesta tämän §:n
käsittelyn aikana klo 18.50.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 96
Ruskon kunnan riskienhallintapolitiikan hyväksyminen
RUSDno-2021-304
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Ruskon kunnan riskienhallintapolitiikan hyväksyminen.pdf
Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.6.2018 käsitellyt kunnan riskinhallintapolitiikkaa
päättäen siirtää riskienhallintopolitiikan valmistelun taloustyöryhmälle.
Asia oli taloustyöryhmän listalla tuon jälkeen, mutta sitä ei siellä valmisteltu johtuen
lähinnä silloin työn alla olleiden elinkeino-, osallisuus- ja hyvinvointiohjelmien
laadinnasta. Lisäksi taloustyöryhmä valmisteli hallintosäännön tarkistuksia tuolloin.
Käsittelyn pohjana kunnanhallituksessa oli keskushallinnossa valmisteltu Ruskon
kunnan riskienhallintopolitiikka-luonnos. Riskienhallintopolitiikka kattaa seuraavat osa-
alueet: lähtökohdat ja määritelmät, periaatteet ja tavoitteet, kunnan toimintaan
liittyvät riskit ja riskienhallintamenetelmät, organisointi ja vastuut, raportointi ja
riskienhallintapolitiikan hyväksyminen.
Luonnos tuolloin laaditusta Ruskon kunnan riskienhallintapolitiikaksi on esityslistan
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää lähettää riskienhallintapolitiikan valmistelun
taloustyöryhmälle.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 97
Koronakuormituslisän maksaminen henkilökunnalle
RUSDno-2021-302
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
JUKO ry. on 24.3.2021 jättänyt työnantajalle paikallisneuvottelupyynnön koskien
kaikkien JUKO:n jäsenten osalta pandemiasta aiheutuneesta tehtävien vaativuuden
kasvamista sekä lisätöiden ja -vastuiden korvaamista. Myöhemmin
neuvottelupyyntöön ovat yhtyneet muut ammattijärjestöt (Tehy, Jhl, Jyty).
Työntekijäjärjestöt ovat esittäneet, että Ruskon kunnan koko henkilöstölle maksetaan
koronakuormistuslisää 20 euroa/työntekijä/kuukausi. Lisää on esitetty maksettavaksi
ajalta 1.3.2020- 31.5.2021.
Paikallisneuvottelu, jossa järjestöjä ovat edustaneet pääluottamusmiehet ja
työnantajaa kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja, on käyty 22.4.2021. Siinä on
yhteisesti todettu, että esitys ns. koronalisästä on lähtökohtaisesti perusteltu.
Työnantajan puolelta on kuitenkin tuotu esiin, että esitys ei voi koskea kuluvaa vuotta,
koska vuoden 2021 aikana koronapandemian johdosta syntyvää työn lisäkuormitusta
voidaan arvioida vasta vuonna 2022. Siten keskustelu ja esitys voi koskea vain vuotta
2020.
Neuvottelun lopputuloksena on sovittu, että kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle esitetään kunnan henkilöstölle maksettavaksi koronakuormituslisää
vuodelta 2020 siten, että maksettava summa on 200 euroa/työntekijä. N. 230
työntekijän mukaan laskettuna kustannus on kunnalle n. 46 000 euroa. Talousarviossa
2021 ei ole varauduttu ko. summaan.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Ruskon kunnan henkilöstölle
maksetaan vuodelta 2020 ns. koronakuormituslisää 200 euroa/työntekijä ja että
valtuusto myöntää lisän maksamista varten 46 000 euron lisämäärärahan
henkilöstömenojen tehtäväalueelle.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että Mäenpää, Vittasmäki, Lehtinen ja Airinen poistuivat kokouksesta
tämän §:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätöksen kirjasi kunnanhallituksen
puheenjohtaja.
Päätös
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Tarja Heleniuksen esittämänä ja Niina Pekkalan kannattamana kunnanhallitus päätti
yksimielisesti, että ns. koronakuormituslisää ei makseta.
Esteellisyys
Ulla Vittasmäki, Marko Mäenpää, Kari Lehtinen, Ismo Airinen
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§ 98
Viranhaltijapäätökset
KuntaL 51 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka
on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia
tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen
viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa
tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian
ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa,
jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita.”
Kunnanjohtaja
Muut asiat:
§ 7 Hakemus Seniorien kyläasumista Ruskola - palvelut lähellä hankkeeseen,
26.04.2021
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätös ajalta 25.3.
-28.4.2021 tietoon saatetuksi. Samalla kunnanhallitus toteaa, että se ei käytä em.
päätökseen otto-oikeuttaan.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 99
Hallintokuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
- Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.4.2021
- Tekninen lautakunta 15.4.2021
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 23.3.2021

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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§ 100
Ilmoitus- ja muut asiat
Eläkkeensaajien Keskusliiton Varsinais-Suomen piirin kannanotto merkittiin
kunnanhallituksen tietoon saatetuksi
Kunnanhallitus keskusteli ruskolaisten nuorten kesätyöllistämisestä pitäen
tärkeänä, että kaikille kuluvana vuonna kriteerit täyttäville nuorille voidaan
heidän sitä halutessaan osoittaa ns. kesätyöseteli. Selvitys mahdollisesta
lisämäärärahatarpeesta tuodaan seuraavaan kokoukseen
Antti Jussila toi esiin kiinteistötyöryhmässä viime aikoina esillä olleita asioita.
Tämä § tarkastettiin heti.

Kokouskäsittely
Merkittiin, että Jorma Raiko poistui kokouksesta ennen tämän §:n käsittelyn alkua.
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Muutoksenhakukielto
§92, §93, §94, §95, §96, §97, §98, §99, §100
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

