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§ 57
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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§ 58
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 23.6.2021 mennessä ja allekirjoitetaan
myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Emilia Riihonen ja Turo Vuorenhela.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Emilia Riihonen ja Turo Vuorenhela.
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§ 59
Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen lukuvuonna 2021-2022
RUSDno-2021-376
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori

AP-/IP- kerhotoimintaan sitova ilmoittautuminen alkaa toukokuun alussa kouluun
tutustumispäivän jälkeen ja päättyy 15.6. Ilmoittautuminen koskee syyslukukauden
toimintaa.
Myöhempi ilmoittautuminen ja / tai paikan peruminen kerhotoimintaan on
mahdollista AP-/IP-toiminnan esimiehen päätöksellä.
Päätöksen perusteena voivat olla: kuntaan muuttaminen, perheen muuttunut
työtilanne, muutos perhesuhteissa, sairausloma, opintovapaa tms. painava syy.
Kevätlukukauden toiminnan vahvistus tapahtuu 15.12.mennessä.
Tämä asia on päätetty lautakunnan kokouksessa. (OPVA, 9.6.2020, §65)
Lukuvuoden 2020-2021 poikkeuksellisen pandemiatilanteen vuoksi Merttelän koulun
iltapäiväkerholaiset jäivät Merttelän kouluun kerhotoiminnan pariin, eivätkä siirtyneet
koulupäivän päättyessä Hiidenvainion koulun IP-kerhoon.
Näin vältettiin kontakteja eri koulujen oppilaiden kesken.
Normaali käytäntö on ollut, että Merttelän koulusta tapahtunut kuljetus Hiidenvainion
koulun IP-kerhoon on tapahtunut välittömästi koulupäivän jälkeen.
Lukuvuonna 2020-2021 Merttelän koulusta järjestettiin kuljetus Hiidenvainion koulun
kuljetuspaikalle klo 15.30 ja oppilas jatkoi tästä omatoimisesti kotiinsa.
Mikäli oppilas jäi kerhoon pidemmäksi aikaa, huoltaja haki hänet itse kotiin/oppilas
kulki omatoimisesti kotiinsa.
Muutos tuli voimaan ma 31.8.2020. (OPVA, 26.8.2020, §92)
Lukuvuoden 2021-2022 AP-/IP-kerhotoimintaan on ilmoittautunut 67 oppilasta.
Merttelän koulun 1. ja 2. luokkalaisten kerhotoimintaan ilmoittautuneiden määrä on
16, joten kerhotoimintaa järjestetään Merttelän koulussa oma toimintana myös
lukuvuonna 2021-2022. (kaksi ohjaajaa Merttelässä)
Hiidenvainion IP-kerhoon sijoittuu 51 lasta.
Väistötilavuodesta johtuen IP-kerhotoiminta tarvitsee ns. vanhan apteekin tilan
toiminnan järjestämistä varten lukuvuoden ajaksi, mikäli lapsimäärä edellyttää
viidennen ryhmän perustamista (= yli 60 lasta Hiidenvainion IP-kerhossa).
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Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen Johtava rehtori, Jyrki Anttila Rehtori
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Ruskon keskusta-alueen
iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen periaatteet lukuvuonna 2021-2022.
Päätös
Johtavan rehtorin kokouksessa tekemän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Ruskon keskusta-alueen
iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen periaatteet lukuvuonna 2021-2022.
Määräaikaan mennessä ilmoittautuneita: Hiidenvainion IP-kerho 57 lasta, Merttelän IP-
kerho 21 lasta.
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§ 60
Ruskon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pitkän tähtäimen suunnitteluun liittyvät
valtuustoaloitteet
RUSDno-2021-370
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila, Kai Laitinen
kaisa.mattila@rusko.fi, kai.laitinen@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja, Johtava rehtori
Liitteet

1 Ruskon demareiden valtuustoaloite 26.4.2021.pdf
2 Ruskon Keskustan valtuustoaloite 26.4.2021.pdf
Ruskon demarit on jättänyt 26.4.2021 valtuustoaloitteen koskien Ruskon kunnan
koulu- ja varhaiskasvatusverkon pitkän aikavälin suunnitelmaa. Aloitteessa esitetään,
että Ruskolla laaditaan koulu- ja varhaiskasvatusverkosta kymmenen vuoden
suunnitelma, joka ulottuu 2030-luvulle ja että suunnitelman laatimiseen tulee kaikkien
hallintokuntien lisäksi osallistaa myös kuntalaiset.
Ruskon Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 26.4.2021 valtuustoaloitteen koskien
Merttelän koulun käytön selkeyttämistä. Valtuustoaloitteessa pyydetään
mahdollisimman pikaista selvitystä erilaisista kustannustehokkaista mahdollisuuksista
muuttaa Merttelän koulun tilojen käyttöä selkeämmäksi ja jatkuvammaksi.
Valtuustoaloitteet ovat toisistaan riippumattomia. Aloitteet käsitellään yhtä aikaa,
koska varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarjoamien palveluiden kysynnän ja
tarjonnan tasapainon osalta on asiaa katsottava kokonaisuutena, ei vain yksittäisten
päiväkoti- tai kouluyksiköiden kannalta. Ruskon asukasmäärän kehitys on hienoisessa
kasvussa ja palveluiden tarjonnassa on huomioitava myös alueellinen kehitys kunnan
sisällä.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila Varhaiskasvatusjohtaja, Kai Laitinen Johtava rehtori
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää:
1. Ruskon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon selvitys- ja
suunnitelmatyöhön hankitaan kunnan ulkopuolelta henkilö tai yritys
koordinoimaan työtä. Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori valmistelevat
virkatyönään tarjouspyynnön, jonka perusteella opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta tekee valinnan selvityksen ja suunnitelman
koordinoijasta syksyllä 2021. Mahdolliset vaikutukset kuluvan vuoden
talousarvioon selvitetään tarjouspyynnön yhteydessä ja ne viedään tarvittaessa
kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksentekoon syksyllä 2021.

2.
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2. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pitkän tähtäimen suunnitelman
laatimiseen kootaan työryhmä, jossa ulkopuolisen koordinoijan lisäksi on
edustaja/edustajia seuraavilta tahoilta:
johtavat viranhaltijat eri toimialoilta
varhaiskasvatusjohtaja ja perusopetuksen johtaja
hyvinvointijohtaja tai hänen valtuuttama hyvinvointitoimialan edustaja
tekninen johtaja tai hänen valtuuttama teknisen toimialan edustaja
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan edustaja/ edustajia, lautakunta
päättää edustajan/edustajat syksyllä 2021
varhaiskasvatuksen huoltajien edustaja ja perusopetuksen huoltajien
edustaja, valitaan syksyllä 2021 vapaaehtoisista esimerkiksi
vanhempaintoimikuntien toimesta
kuntalaisten edustajat, jotka kunnanvaltuusto valitsee
kunnanvaltuutettujen joukosta
muiden tahojen edustajia tarpeen mukaisesti työskentelyn aikana,
esimeriksi 3. sektorin edustajia
3. Valtuustoaloitteiden vaatimassa selvitystyössä hyödynnetään seuraavia
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa laadittuja selvityksiä:
Ruskon varhaiskasvatuksen selvitys, jonka on laatinut Vertikal Oy keväällä
2020 ja jota on päivitetty elokuussa 2020.
Ruskon perusopetuksen palveluverkkoselvitys, jonka on laatinut Mika
Rantanen syksyllä 2020.
Ruskon perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen liittyvät oppilas-,
huoltaja- ja opettajakyselyt, jotka on toteutettu keväällä 2021.
4. Lasten, huoltajien sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöiden
osallisuus selvitystyössä ja pitkän tähtäimen suunnitelman laatimisessa
varmistetaan esimerkiksi kyselyiden ja kuulemistilaisuuksien avulla

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta totesi yksimielisesti, että osana varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen pitkän tähtäimen suunnittelua tulee selvittää nykyisten hallinnon
rakenteiden tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus.
Ruskolla perusopetuksen noin 800 oppilasta kohden on neljä rehtorin tehtäviä
hoitavaa virkamiestä, mutta ei yhtään kokoaikaista toimialajohtajaa, joka pystyisi
kohdentamaan koko työaikansa hallinnollisiin tehtäviin ja toiminnan suunnitteluun.
Tulee selvittää, olisiko mahdollista siirtyä kahden rehtorin, yhden virka-apulaisrehtorin
ja yhden kokoaikaisen toimialajohtajan organisaatioon.
Varhaiskasvatuksessa osa päiväkodeista on lähekkäin olevia pieniä yksiköitä, joissa
kussakin on oma päiväkodinjohtajansa ja erillinen henkilökuntansa. Osa
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päiväkodinjohtajista työskentelee hallinnollisten tehtäviensä lisäksi lapsiryhmässä.
Pitkän tähtäimen suunnittelussa tulee selvittää, onko tämä tarkoituksenmukainen ja
tehokas toimintatapa.
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§ 61
Aluehallintoviraston päätös LSAVI/5554/2021 Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman
toteuttaminen 2021
RUSDno-2021-349
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Liitteet

1 Päätös LSAVI 5554 2021.pdf
Aluehallintoviraston toteuttaman valvontaohjelman mukaisesti vuonna 2021
varhaiskasvatuksen valvonnan kohteena on erityisesti kunnallisten päiväkotien
ryhmäkoko. Valvonnan kohteena on edelleen myös päiväkotien henkilöstömitoitus.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston on pyytänyt toimittamaan Ruskon
varhaiskasvatuksen selvityksen aluehallintoviraston kirjaamon
sähköpostiosoitteeseen. Ruskon kunnan varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila on
toimittanut 25.5.2021 selvityksen pyydettyjen päiväkotien ryhmätiedoista sekä lapsi-
ja henkilöstömääristä ajalta 17.-23.5.2021.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston 28.5.2021 tekemän päätöksen
mukaisesti aluehallintovirasto on saanut asiassa riittävän selvityksen, jonka
perusteella valvontaohjelman mukaisen valvonta-asian käsittely virastossa päättyy,
eikä anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Päätöksen perusteena on se, että Ruskon
kunnallisten päiväkotien päiväkotikohtaiset ja ryhmäkohtaiset suhdeluvut eivät ole
ylittyneet seuranta-ajalla.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitseen asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 62
Ruskon paikallisen esiopetussuunnitelman päivitys
RUSDno-2021-351
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Liitteet

1 ESIOPETUSSUUNNITELMARusko.pdf
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 ESIOPETUSSUUNNITELMARusko_muutokset punaisella.pdf
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Perusopetuslain 628/1998 14 §:ssä määrätään esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteista ja lain 15 §:n mukaisesti opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen
esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä.
Ruskon paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan on tehty keväällä 2021
korjauksia ja tarkistettu, että paikallisen opetussuunnitelman kirjaukset vastaavat
Ruskolla voimassa olevia arjen käytänteitä.
Lukuun 1 on tarkennettu Wilmassa tehtävän lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelman laatimista koskevia asioita.
Lukuun 2 on täsmennetty Ruskon esiopetuksen järjestämistä koskevia paikallisia
perusteita sekä täydennetty laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä opetusta tukevien
pedagogisten ja toiminnallisten suunnitelmien listausta.
Lukuun 3 on tarkennettu toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä koskevia
kirjauksia sekä selkeytetty erityisopetuksen järjestämisen kuvausta ja yhteistyön
tekemistä ja tiedonsiirron käytänteitä eri tahojen kanssa.
Lukuihin 4, 5 ja 7 ei ole tehty muutoksia.
Luku 6 (Oppilashuolto) tullaan päivittämään syksyn 2021 aikana yhteistyössä
perusopetuksen kanssa samalla, kun kunnan Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma päivitetään.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä Ruskon esiopetuksen
paikallisen opetussuunitelman päivityksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 63
Yksityisen varhaiskasvatuksen neuvonta, ohjaus ja valvonta kaudella 2020-2021
RUSDno-2021-372
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatuslain 540/2018 52 § mukaisesti varhaiskasvatuksen
valvontaviranomaisia ovat yksityisen palveluntuottajan järjestämän ja tuottaman
varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto sekä lain 50 §:ssä tarkoitettu kunnan toimielin tai sen määräämä
viranhaltija.
Ruskon kunnan alueella on kaudella 2020-2021 toiminut yksi yksityinen päiväkoti
Norlandia Apila sekä neljä yksityistä perhepäivähoitajaa Emilia Hievanen, Ritva
Hievanen, Johanna Kuosa, Tiia Lintuala -lopettanut toimintansa 21.5.2021. Yksityisen
päiväkodin neuvonta, ohjaus ja valvonta on toteutettu varhaiskasvatusjohtajan
toimesta ja yksityisten perhepäivähoitajien neuvonta, ohjaus ja valvonta on toteutettu
varhaiskasvatusjohtajan ja Satumetsän päiväkodin johtajan yhteistyönä.
Norlandia Apila
Varhaiskasvatusjohtaja tarkastaa kuukausittain Norlandia Apilan lasten ja henkilöstön
toteutuneet läsnäolot ja suhdeluvut Apilan ilmoitusten mukaisesti.
Varhaiskasvatusjohtaja tarkastaa vuosittain Norlandia Apilan turvallisuusasiakirjat ja
käy läpi kaksi kertaa vuodessa päiväkodin henkilöstön tiedot ja tarkemmat
lapsiryhmätiedot 15.9. ja 15.2. tilanteen mukaisesti. Yhteydenpito Norlandia Apilaan
on ollut kuluneella toimikaudella säännöllistä. Ajankohtaiset ja akuutit asiat on
käyty läpi keskustellen puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Asiakaspalautteet on
käsitelty yhteistyössä ja Norlandia Apila on toimittanut varhaiskasvatusjohtajalle
tarvittaessa kirjalliset selvitykset. Norlandia Apilan edustajaa on kuultu päätösten teon
valmistelussa mm. palvelusetelin sääntökirjaan ja palvelusetelin arvoon sekä
yksityisen hoidon tuen kuntalisään tehdyissä muutoksissa.
8.9.2020 varhaiskasvatusjohtajan vierailukäynti päiväkodissa - käynnillä
varhaiskasvatusjohtaja tarkasti tilat ja keskusteli ajankohtaisista asioista
varhaiskasvatusyksikön esimies Suvi Rintalan kanssa. Käynnillä ei havaittu
epäkohtia tai puutteita.
8.12.2020 vuosittainen virallinen ohjaus-, neuvonta- ja valvontakäynti
koronatilanteen takia toteutettiin etäyhteydellä Teamsissa
varhaiskasvatusyksikön johtaja Suvi Rintalan ja maajohtaja Miia Kollinin kanssa –
palveluntuottajan toiminnassa ei havaittu epäkohtia tai puutteita.
Yksityinen perhepäivähoito
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Varhaiskasvatusjohtaja ja Satumetsän päiväkodin johtaja ovat tehneet
valvontakäynnin 28.9.2020 Emilia Hievasen ja Ritva Hievasen kotona. Suunnitellut
käynnit Johanna Kuosan ja Tiia Lintualan luona jouduttiin perumaan huonontuneen
koronatilanteen vuoksi lokakuussa 2020. Yhteydenpito perhepäivähoitajiin on
kuitenkin ollut aktiivista. Perhepäivähoitajien kanssa on käyty läpi mm. lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen liittyviä asioita, Opetushallituksen
ohjeistuksia koronaan liittyen ja annettu Ruskon kunnan varhaiskasvatuksessa
käytössä oleva lasten lääkehoitosuunnitelma myös yksityisen perhepäivähoidon
käyttöön. Tapaturmia ja läheltä piti-tilanteita varten on laadittu yksityisen
perhepäivähoidon tapahtumailmoituskaavake ja perhepäivähoitajat on opastettu
sen käyttöön.
11.11.2020 keskustelutilaisuus kunnantalolla, aiheina mm. korona, vasu,
turvallisuusasiat
15.12.2020 palvelusetelin valmistelu, Teams
1.3.2021 yksityisen varhaisaksvatuksen omavalvonta, Teams (mukana on ollut
myös Norlandia Apilan edustaja)
17.5.2021 palveluseteli-info, Teams
Sekä yksityiset perhepäivähoitajat että Norlandia Apila ovat osallistuneet
varhaiskasvatuksen yhteiseen Minun Rusko taidenäyttelyyn pääkirjastolla syksyllä
2020. Kunta on myös mahdollistanut yksityisen varhaiskasvatuksen toimijoiden
osallistumisen liikuntakasvatukseen ja luontopedagogiikkaan liittyviin henkilöstön
täydennyskoulutuksiin Ilo kasvaa ulkona-webinaareihin keväällä 2021. Yksityiset
toimijat ovat myös osallistuneet kunnan varhaiskasvatuksen
asiakastyytyväisyyskyselyyn keväällä 2021.
Tällä hetkellä Norlandia Apilassa eikä yksityisessä perhepäivähoidossa ole
keskeneräisiä selvitettäviä epäkohtia ja voidaan todeta, että sekä Norlandia Apilan että
kunnan alueella toimivien yksityisten perhepäivähoitajien toiminta on ollut kaudella
2020-2021 lakien ja asetusten mukaista.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 64
Lastenhoitaja-tehtävien muuttaminen varhaiskasvatuksen opettaja-tehtäviksi
RUSDno-2021-387
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstörakennetta koskeva muutos 37 § tulee
voimaan 1.1.2030, jolloin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta
mitoitukseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla
varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Kyseisestä kahdesta
kolmasosasta vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.
Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.
Ruskon varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen opettajia on tällä hetkellä yksi
kolmasosa mitoitukseen laskettavasta henkilökunnasta eli tavanomaisessa kolmen
kasvattajan lapsiryhmässä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi
lastenhoitajaa. Jotta Ruskon varhaiskasvatuksessa varmistetaan lakisääteinen
henkilöstörakenne 2030 vuoden alusta alkaen, on tulevat rekrytoinnit ennakoitava ja
suunniteltava tarkasti. Tämä tarkoittaa, että osa lastenhoitaja-tehtävistä tulee muuttaa
varhaiskasvatuksen opettaja-tehtäviksi. Luontevimmin muutos ilman työntantajan
toimesta tehtäviä irtisanomisia on mahdollista tehdä jo ennen vuotta 2030 tilanteissa,
joissa vakituinen lastenhoitaja irtisanoutuu itse esimerkiksi eläköitymisen takia.
Esimerkiksi kauden 2021-2022 loppuun mennessä varhaiskasvatuksessa eläköityy
kolme lastenhoitajaa.
Henkilöstörakenteeseen tehtävät muutokset vaikuttavat tulevien
vuosien talousarvioihin alkaen vuodesta 2022 lisäten henkilöstökuluja mikäli
lakisääteiseen mitoitukseen laskettavaa henkilöstöä tarvitaan saman verran kuin tällä
hetkellä. Muutosta ei henkilöstörakenteen lakisääteisyyden vuoksi voida kuitenkaan
jättää tekemättä. Tulevien vuosien henkilöstötarpeen määrittävät mm.
varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ja lasten tuen tarpeet.

Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että kunnassa lastenhoitajatehtävien
vapautuessa luonnollisesti esimerkiksi eläköitymisten kautta ko.
tehtäviä muutetaan suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksen opettaja-tehtäviksi
huomioiden ja ennakoiden 1.1.2030 voimaan tuleva varhaiskasvatuksen
henkilöstörakennetta koskeva lakimuutos. Tehtävämuutosten aiheuttamat
vaikutukset henkilöstökuluihin huomioidaan tulevien vuosien talousarvioissa.
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§ 65
Päätelaitteiden (iPadit) hankinta varhaiskasvatuksessa
RUSDno-2021-388
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Ruskon varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion
erityisavustusta digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen
toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uudet lukutaidot -
kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022. Saatu erityisavustus on 33 790e, joka on 80%
hankkeen kokonaismenoista omarahoitusosuuden ollessa 20%. Myönnetyn
rahoituksen avulla palkataan varhaiskasvatuksen opettaja työskentelemään
päiväkodeissa Digiagenttina. Hankesuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuksen
opettajille hankitaan myös henkilökohtaiset päätelaitteet (iPadit) mahdollistamaan
hankesuunnitelman mukaisen toiminnan. iPadit (20 kpl) hankitaan kunnan ja Atean
välisen palvelumallin kautta neljän vuoden rahoituskaudeksi. Leasing-kustannukset
6,50-8,50e/kk/laite katetaan 1.8.2021-31.7.2022 80% hankkeen budjetista ja jatkossa
kustannukset tullaan huomioimaan normaalissa varhaiskasvatuksen
käyttötalousarviossa.
Ruskon varhaiskasvatus on mukana Kaarinan kaupungin koordinoimassa
Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2021-
hankkeessa vuosille 2021-2023. Opetushallituksen myöntämä valtionavustus on 90%
eli avustusta on saatu 72 000e ja hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat
yhteensä 80 000e. Myös tähän hankkeeseen liittyy päätelaite -hankintoja (iPad), jotka
katetaan osin hankkeen budjetista. Laitehankintoihin on myönnetty valtion rahoitusta
yhteensä 10 000e, joka jaetaan Ruskon ja Kaarinan kesken. Hankittavien laitteiden
kappalemäärä tarkentuu alkusyksystä. Tällä valtionavustuksella hankittavia laitteita ei
saa käyttää pysyvästi muuhun kuin päätöksessä määrättyyn tarkoitukseen eikä
laitteiden omistusoikeutta saa luovuttaa toiselle laitteiden käyttöaikana. Käyttöajaksi
katsotaan kolme vuotta avustuksen käyttöajan päättymisestä. Ruskon varhaiskasvatus
on sitoutunut laitehankintoihin hankesuunnitelman mukaisesti ja tulee varaamaan
omarahoitusosuuden hankintoja varten talousarvioihin vuosille 2022-2023.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja huomioitavaksi
tulevien vuosien käyttötalousarvion suunnitteluissa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ruskon kunta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Pöytäkirja
17.06.2021

6/2021

18 (37)

§ 66
Oikaisuvaatimus Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunan päätöksestä ,
23.3.2021 § 25
RUS-2021-375
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Liitteet

1 oikaisuvaatimus, yksityishenkilöt.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Oikaisuvaatimus, 23.3.2021, §25.pdf
Lautakunnan kokouksessa 17.2.2021 §14 esitettiin ratkaisumalli oppilaiden
sijoittumiselle kanta-Ruskon alakouluissa lukuvuoteen 2024-2025 asti. Tässä
ratkaisumallissa hyödynnettiin kaikkia Merttelän, Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulun
tiloja.
Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa.
Lautakunta antoi samalla johtavalle rehtorille tehtäväksi valmistella vaihtoehtoinen
ratkaisu, jossa Merttelän koulussa ei aloita oma 1.luokka jokaisena lukuvuotena
lukuvuoden 2021-2022 jälkeen.
Lukuvuoden 2021-2022 jälkeen Maunun koulun tilat ovat peruskorjattu ja laajennettu.
Yläkoulun oppilasmäärä ei kasva yläkoulussa heti remontin valmistumisen jälkeen niin
suureksi, etteivätkö lukuvuoden 2022-2023 ja 2023-2024 aikana alakoulun oppilaat
voisi käyttää yhtä Maunun koulun luokkatilaa tilanteen niin vaatiessa.
Vaihtoehtoinen ratkaisutapa esitettiin lautakunnan kokouksessa 23.3.2021 §25.
Opetus-ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kyseisessä kokouksessa, että lukuvuonna
2022-2023 Merttelän koulussa ei aloita oma 1.lk vaan Hiidenvainion kouluun sijoittuu
kolme 1.luokkaa.
Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulun tilaratkaisut mahdollistavat tämän järjestelyn.
Lisäksi lautakunta päätti, että yhdysluokkia muodostettaessa toimitaan niin, että
kolmen vuosiluokka-asteen yhdysluokkaratkaisua ei järjestetä. Tämä tarkoittaa sitä,
että lukuvuoden 2020-2021 Merttelän koulun neljännen luokan oppilaat siirtyvät
lukuvuodeksi 2022-2023 Kirkonkylän kouluun kuudesluokkalaisiksi.
Ruskon kuntaan on saapunut 19.4.2021 Merttelän alakoulun vanhempaintoimikunnan
toimittama oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus sisältää erillisellä liitteellä 35
yksityishenkilön nimeä sisältävän luettelon.
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan tarkka kuvaus siitä, miten oppilaat tullaan
sijoittamaan eri kouluille sekä tiedoksi ryhmäkoot myös lukuvuosina 2023-2024 ja
2024-2025.
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Oikaisuvaatimuksessa esitetään viisi keskeistä asiaa, joihin asian esittelijä tuo
seuraavassa selvitystä:
Lautakunnan maaliskuun kokouksen §25 sisältö perustui lautakunnan toiveeseen
selvittää koulutyön aloittamisen vaihtoehtoinen ratkaisu kanta-Ruskolla lukuvuonna
2022-2023.
Lautakunnan päätös perustuu lasten sijoittumiseen Ruskolla ja siihen, että Maunun
koulun peruskorjaus ja laajennusvaihe on ohi. Jo aiemmin on lautakunnalle tuotu
tiedoksi, että Merttelän koulun ns. perinteiseltä alueelta tulee kouluun viisi oppilasta lv
2022-2023.
Lautakunta huomioi päätöksessään sen, että valtaosa oppilaista asuu lähempää
Hiidenvainion koulua kuin Merttelän koulua. Jokainen 1. luokka tarvitsee oman
opetustilan ja lukuvuonna 2022-2023 se voidaan osoittaa Hiidenvainion koulusta.
Lukuvuonna 2021-2022 se ei ole mahdollista Maunun koulun väistötilatarpeen vuoksi..
Kun lautakunta päätti, että yhdysluokkia muodostettaessa toimitaan niin, että kolmen
vuosiluokka-asteen yhdysluokkaratkaisua ei järjestetä, lautakunta huomioi
lukuvuoden 2020-2021 kokemukset. Nykyisessä koulumaailmassa oppilaan saama
pedagoginen tuki ei toteudu riittävällä tavalla, kun luokassa on kolmelta eri
vuosiluokalta oppilaita ja kokonaisoppilasmäärä on yli 20.
Kun lukuvuoden 2020-2021 Merttelän koulun neljännen luokan oppilaat siirtyvät
lukuvuodeksi 2022-2023 Kirkonkylän kouluun kuudesluokkalaisiksi, he saavat
opetusta, joka kohdistuu omalle vuosiluokalle kokoaikaisesti.
Lisäksi he tutustuvat 6.luokkalaisina omiin tuleviin luokkakavereihinsa. Kaikki
Merttelästä siirtyvät oppilaat siirtyvät samalle luokalle.
Maunun koulun rehtorin kanssa on keskusteltu yläkoulun luokkatilan käytöstä
alakoululaisten opetustilana.
On mahdollista, että lv 2022-2023 ja 2023-2024 yksi Kirkonkylän koulun 6. luokka voi
käyttää yhtä Maunun koulun luokkatilaa tilanteen niin vaatiessa.
Lukuvuoden 2020-2021 3.luokkalaisten siirtyessä Maunun kouluun syksyllä 2024
Maunun koulu tarvitsee tilat omaan käyttöönsä.
Iltapäiväkerhotoimintaa on järjestetty Merttelän koulussa lukuvuonna 2020-2021.
Toiminta toteutui koronapandemiasta johtuneista syistä.
Lukuvuonna 2021-2022 toiminta jatkuu, koska Merttelässä on 1. ja 2. luokkalaisia
määrällisesti toimintaan ohjaava määrä.
Aikaisempina lukuvuosina Merttelän oppilaat on aina kuljetettu Hiidenvainion koulun
IP-kerhoon.
Näin voidaan toimia myös Maunun koulun väistötilaratkaisuvuoden jälkeen tilanteen
niin vaatiessa.
Hiidenvainion tilaratkaisut mahdollistavat asian lukuvuodesta 2022-2023 alkaen.
Nykyiset Merttelän koulun oppilaat voivat hyödyntää jokaisella vuosiluokalla luonto- ja
liikuntapainotteista opetustapaa.
Tulevien vuosien lapsi- ja oppilassijoittumisesta Ruskon kunnassa tehdään päiväkoti-
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ja kouluverkkoselvitystä lukuvuoden 2021-2022 kuluessa.
Tämän selvityksen tavoitteena on tuoda kuntalaisille tietoon pitkän aikavälin selvitys
siitä, miten ja missä varhaiskasvatusta ja perusopetusta Ruskon kunnassa järjestetään.
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tietoonsa
saatetuksi.
Lautakunta päättää antaa yllä olevan esittelytekstin vastineeksi oikaisuvaatimukseen.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi oikaisuvaatimuksen tietoonsa
saatetuksi. Samalla lautakunta otti huomioon, että liitteenä oleva 35 yksityishenkilön
nimiluettelo ei sisällä kyseisten henkilöiden omakohtaisia allekirjoituksia.
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§ 67
Ruskon paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen
RUSDno-2021-371
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Liitteet

1 Ruskon kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.pdf
2 Ruskon kunnan varhaiskasvatussuunnitelma muutokset eri värillä pdf.pdf
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Varhaiskasvatuslain 540/2018 22 §:ssä annetaan määräys paikallisesta
varhaiskasvatussuunnitelmasta. Kunta, kuntayhtymä ja yksityinen palveluntuottaja
laatii valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallisen
varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelma voidaan laatia palvelujen tuottaja-,
yksikkö-, ryhmä- tai toimintamuotokohtaisesti, ja siinä otetaan huomioon pedagogiset
painotukset ja muut varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta merkitykselliset
valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita täydentävät seikat.
Ruskon kunnan paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan on tehty tarkentavia
päivityksiä keväällä 2021.
Luvusta 1 on poistettu kirjauksia, jotka eivät tällä hetkellä pidä paikkaansa ja toisaalta
on myös selkeytetty paikallisten käytänteiden kuvauksia poistamalla turhia lauseita ja
toistoja. Lisäksi on täsmennetty paikallisesti päätettävistä asioista mm. lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan liittyviä käytänteitä.
Luvusta 2 on poistettu alkuperäisen vasun teon yhteydessä tehtyjä kyselyitä ja
henkilökunnan kommentteja, jotka eivät ole enää ajankohtaisia.
Lukuun 4 on lisätty tieto jokaista päiväkotia koskevasta Liikkuva varhaiskasvatus-
ohjelmasta ja liikunta-agentti-toiminnasta.
Luvut 3, 5, 6 ja 7 on säilytetty ennallaan.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä Ruskon paikalliseen
varhaiskasvatussuunnitelmaan tehdyt muutokset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Hyvinvointilautakunta, § 35,27.05.2021
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 68, 17.06.2021
§ 68
Toimenpide-esitys lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi
koronapandemian aikana ja sen jälkihoidossa
RUSDno-2021-339
Hyvinvointilautakunta, 27.05.2021, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Kuntastrategian mukaan muutokset vaativat "johtamiselta nopeasti muuttuvan toimintaympäristön
omaksumista ja verkottuneessa yhteiskunnassamme olevien ilkeiden ongelmien tunnistamista. Näitä
vaikeasti ratkaistavia ja moniulotteisia ongelmia ovat esimerkiksi kasvavat terveyserot ja
terveyspalveluiden kysynnän voimakas lisääntyminen". Lisäksi strategiassa todetaan, että "ilkeiden
ongelmien hoitaminen tulisi olla demokraattisen johtamisen ja poliittisen päätöksenteon keskeistä
sisältöä. Ongelmien ratkomiseen tulee valjastaa voimavaroja eri hallinnon alueilta ja
elinkeinoelämästä sekä asukkaiden yhteisöistä. Matalan kynnyksen vuoropuhelu ja haasteellisten
asioiden äärelle pysähtyminen on mahdollisuus löytää positiivisia ratkaisuja akuuteimpiin ongelmiin."
Koronapandemia ja sen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat tutkimusten mukaan lisänneet
erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden ongelmia sekä psyykkistä oireilua ja hoitoon
hakeutumista. Ongelmat näkyvät niin perustasolla varhaiskasvatuksessa ja kouluissa kuin
sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden hoito
on kasvaneen kysynnän vuoksi ollut pitkään ruuhkautunut. On ennustettu, että
koronapandemian ns. jälkihoito tulee kasvattamaan tuen tarvetta vielä pitkään. Tarvetta onkin
kuntien peruspalveluissa tehtävälle ongelmia ehkäisevälle ja hyvinvointia edistävälle
vaikuttavalle ja kustannustehokkaalle työlle.
Koronapandemia on entisestään lisännyt oireilua ja hoitoon hakeutumista lapsiperheiden
palveluissa. Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden hoito on kasvaneen kysynnän vuoksi ollut
pitkään ruuhkautunut erityisesti erikoissairaanhoidossa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
lasten- ja nuorisopsykiatrialla lähetemäärät ovat kasvaneet ja Ruskolla psykiatriset ongelmat ovat
suurin alle 18-vuotiaiden diagnoosiluokka erikoissairaanhoidossa. Lisääntynyt oireilu on johtanut
jo aiemmin ylikuormittuneen hoitojärjestelmän kriisiytymiseen ja hoidon tason laskuun.
Perustasolla tarjottavat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat tarpeeseen nähden
riittämättömät ja koronarajoitusten myötä normaalit palvelumuodot eivät ole täysin pystyneet
vastamaan uudenlaisiin tarpeisiin. Kouluterveydenhuollossa toimintaa rasittaa keväältä 2020
koronatoimien seurauksena syntynyt tarkastusvelka, joka aiheuttaa sen, että lasten ongelmat
pahenevat diagnoosin ja hoitoon pääsyn pitkittyessä. Korjaavien palvelujen lisääminen ei ole
kustannustehokasta eikä yksin riitä ratkaisemaan tilannetta, vaan tarvitaan matalamman
kynnyksen ja varhaisen puuttumisen palveluja.
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On syytä muistaa, että mielenterveyden häiriöt ovat nousseet sairauseläkkeiden suurimmaksi
syyksi ja ovat keskeinen syrjäytymisen riskitekijä. Yhden syrjäytyneen nuoren kustannuksiksi
yhteiskunnalle arvioidaan laskentavasta riippuen 0,4–1,2 miljoona euroa. Lasten ja nuorten
psyykkinen oireilu heijastuu vahvasti koko perheen jaksamiseen ja muun muassa lastensuojelun
sijoitusten sekä koulun tukitoimien tarpeeseen. Hoitoon kuluvat rahat ovat vain murto-osa
mielenterveyden häiriöiden aiheuttamista välillisistä kustannuksista. Sen sijaan nopea hoitoon
pääsy ja varhainen puuttuminen vähentävät riskiä psyykkisten oireiden pitkittymiselle ja
vaikeutumiselle. Varhaiseen tukeen ja apuun sijoitetut rahat tuottavat tutkimusten mukaan
itsensä moninkertaisesti takaisin.
Ruskon hyvinvointitoimiala ja opetus- ja varhaiskasvatuksen toimiala ovat yhdessä valmistelleet
toimenpide-esityksen Ruskolla tällä hetkellä hankerahoituksella toteuttavien toimenpiteiden
jatkamiseksi, joilla pyritään ehkäisemään lasten, nuorten ja lapsiperheiden ongelmien
kasautumista. Valmisteluryhmään ovat kuuluneet hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen,
varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila ja johtava rehtori Kai Laitinen.
Ruskon kunnassa on käynnistetty hankerahoituksella koronapandemian aikana vaikuttavia ja jo
palkittujakin toimenpiteitä, joilla pyritään osaltaan vähentämään pandemian ja sen aikaisten
rajoitustoimenpiteiden haitallisia vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Toimenpiteillä
pystytään fyysistä asiointia rajoittavien rajoitusten aikanakin parantamaan lasten ja nuorten
palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta, sillä niissä hyödynnetään keinoja, joissa apua
tuodaan joustavasti ja uudella tavalla lähelle lasten, nuorten ja perheiden arkea. Yhtäaikaiset ja
määrällisesti riittävät toimenpiteet perustasolla ovat välttämättömiä, jotta nykyisen kriisin lisäksi
pitkäaikaisen hoidon kysynnän kasvun kanssa kamppaileva hoitojärjestelmä voi taas tarjota
lapsille ja nuorille perheineen heidän tarvitsemaansa apua.
Tilanteen korjaamiseksi on syytä parantaa lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien palveluiden
saatavuutta lähellä normaalia arkea. Toimivat perustason palvelut mahdollistavat avun
tarjoamisen oireilun varhaisvaiheessa nopeasti, lähellä lapsen tai nuoren normaalia
toimintaympäristöä. Perustason palveluiden parantaminen on myös välttämätöntä psykiatriseen
erikoissairaanhoitoon ohjautuvien lasten ja nuorten määrän vähentämiseksi, mikä on kunnan
kannalta kustannustehokasta.
Suositellut resurssivaraukset ja toimenpiteet hyvinvointitoimiala sekä opetus- ja
varhaiskasvatustoimialalla. Toimenpiteet edellyttävät lisärahoitusta pääosin vuodelle 2022.
Toimenpide-
esitys
Supernanny-
toiminnan
jatkaminen
Huolihuoltajan
toiminnan
jatkaminen

Kustannukset Vastuutaho
2022

Sisältö

Kustannukset 2021

Alle kouluikäisten
lapsiperheiden
joustavasti kotiin
lainattavaa
kasvatusapua.
Koulussa ilmeneviin
huoliin nopeasti
tarttuva jalkautuva
työntekijä.

11 800 €
(omarahoitusosuus
nykyisessä
48 000 €
hankkeessa
työpanoksena)
4 900 €
(omarahoitusosuus
48 000 €
nykyisessä
hankkeessa)

HyvLa

OpVa

Ruskon kunta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Pöytäkirja
17.06.2021

6/2021

Kouluterveydenhuollon
ns. liikennevalomalli,
0 € (käyttöönotto
jossa enemmän huolta
toteutuu pilotoinnin 7 500 €
herättävät oppilaat
kautta)
otetaan tarkastukseen
ensin ja tarjotaan
ennakoivaa apua.
10 000 €
Jokaiselle ruskolaiselle
10 000 €*
(omavastuu) +
lapselle ja nuorelle
(omavastuuosuuden 10 000 €
Harrastustakuun turvataan maksuton
määrä tarkentuu,
(mahdollinen
vakinaistaminen harrastus joustavasti
haetaan tarvittaessa kulu, jos
koulupäivän
lisämäärärahaa)
hanke ei jatku,
yhteydessä.
tarkentuu)
Yhteensä
*10 000 €
113 500 €
Hyvinvoinnin
ennakoivan
palveluohjauksen
käyttöönotto
yläkoulussa
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HyvLa / sosiaali-
ja
terveyslautakunta

HyvLa / OpVa

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta hyväksyy valmistellun toimenpide-esityksen lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi koronapandemian aikana ja sen jälkihoidossa ja
linjaa, että tulevaan talousarvioon vuodelle 2022 varataan tarvittavat määrärahat toiminnan
jatkamiseksi, ja päättää lähettää esityksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 17.06.2021, § 68
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Hyvinvointilautakunta hyväksyi 27.5.2021(§35) valmistellun toimenpide-esityksen
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi koronapandemian
aikana ja sen jälkihoidossa ja linjasi, että tulevaan talousarvioon vuodelle 2022
varataan tarvittavat määrärahat toiminnan jatkamiseksi. Hyvinvointilautakunta lähetti
esityksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja huomioitavaksi
talousarvion 2022 käsittelyssä.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 22,23.03.2021
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 69, 17.06.2021
§ 69
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
palveluihin, kunhan nuorisolakia kaikilta osin noudatetaan. Erityisesti tulee kiinnittää
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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
Valmistelija / 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
Esittelijä: Kai Laitinen Johtava rehtori, Kaisa Mattila Varhaiskasvatusjohtaja
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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.
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§ 70
Maunun koulun AV-laitteiden hankinta
RUSDno-2021-386
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Liitteet

1 Maunun koulun AV-laitteiden hankintaluettelo ja -hinta.pdf
Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä koulun AV-laitteistot
uusitaan. Ohjausryhmän päätös 8.6.2021 hankittavista laitteista on esitetty liitteessä.
Perusluokkiin (21 kpl) tulee kosketusnäyttö oheislaitteineen ja kielten luokkiin (4 kpl)
sama ratkaisu toiminnan paremmin huomioivalla äänentoistolla.
Hankinta tehdään Tierasta ja sen kokonaishinta on 87 482,48€. Tiera on kuntien
omistama yhtiö, joka kilpailuttaa kuntien puolesta mm. av-laitteita. Rusko on Tieran
hankintajäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Maunun koulun Ohjausryhmän
8.6.2021 tekemän päätöksen AV-laitteiden hankkimisesta ja
hankinnan toteuttamisesta Tieran kautta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 41,28.04.2021
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 71, 17.06.2021
§ 71
Maunun koulun peruskorjaus ja laajennus, projektin eteneminen
RUSDno-2021-274
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 28.04.2021, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä
raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.
Sopimus on allekirjoitettu 9.3.2021, Ohjausryhmä on kokoontunut 30.3.2021
Työmaatilanne: Työmaa on perustettu, laajennusosan maanleikkaus on tehty,
paalutus on käynnissä, liitoskohdan purkutyöt on tehty.
Taloustilanne: Maksuerätaulukko on tarkistettavana
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 17.06.2021, § 71
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Liitteet

1 Työmaatiedote Maunun koulu 2021_05.pdf
Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 3 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.
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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.
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, laskutus 3.6.2021
on 237 750,00 eli 9,3 % kokonaissummasta.
Lisätyöt ovat käsitelty 19.5.2021 ohjausryhmässä, eikä ole vielä lisätyölaskutusta,
19.5.2021 hyväksytyt lisätyölaskut ovat seuraavassa raportissa.
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 72
Ilmoitus- ja muut asiat
Päätös
Käytiin keskustelua vanhempainyhdistysten ja -toimikuntien toiminnasta ja
jäsenmäärästä ja todettiin, että syksyllä 2021 toiminnan periaatteista on hyvä
saada tarkempaa tietoa lautakunnalle
Rusko hakee hankeavustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen
koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi (OKM, hankehaku, 40 milj.€)
Rusko hakee hankeavustusta oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen
laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon
vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa (OKM, hankehaku, 9,94 milj. €)
Perusopetuksessa kolme luokanopettajaa irtisanoutuu kunnan palveluksesta
1.8.2021 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. (virat täytetään määräaikaisina lv
21-22)
Varhaiskasvatusjohtaja kertoi varhaiskasvatuslain muutoksista 1.8.2021 alkaen:
henkilöstömitoituksen poikkeamiseen säädöksen selkiyttäminen 36 § ja
henkilöstön ilmoitusvelvollisuus 57 a ja b §
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§ 73
LISÄPYKÄLÄ: 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.”
Varhaiskasvatusjohtaja
Lupa:
§ 12 Hyväksyminen yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelituottajaksi, 17.06.2021
Ehdotus
Varhaiskasvatusjohtajan ja Maunun koulun rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta
12.05. - 17.06.2021 merkittiin tietoon saatetuiksi. Samalla lautakunta toteaa, että se ei
käytä em. päätöksiin otto-oikeuttaan.
Maunun koulun rehtorin viranhaltijapäätös on toimitettu lautakunnan jäsenille
nähtäväksi. Päätös on julkaistu myös kunnan nettisivuilla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnallisvalitus
§66
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
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Muutoksenhakukielto
§57, §58, §61, §63, §69, §71, §72, §73
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
§59, §60, §62, §64, §65, §67, §68, §70
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

