Valtuustoaloitteet 2020
1.

2.

3.

4.

Toimenpiteet
Kokous

Tekijä

Aloite

Käsiteltävänä

Jatkokäsittely

Valtuusto
27.4.2020
§20

Ruskon demarit Tiedolla johtamisen
Keskushallinto
tilaisuuden järjes-täminen
valtuustolle, hallitukselle ja
virkamiesjohdolle

Tilaisuus järjestettiin 18.8.2020 aloitteessa mainituille tahoille. Tilaisuuden sisällöstä
vastasi Kuntamaisema Oy.

Valtuusto
25.5.2020
§32

Ruskon
kokoomus

Turun ympäristökunnissa edistetään liikkumisen turvallisuutta päivittämällä kuntien
liikenneturvallisuussuunnitelmat. Ruskon kunta on myös hankeessa mukana. Tekla
27.5.2021 § 57

Liikenneselvityksen
Tekninen
tekeminen kaava-alueiden lautakunta
osalta ja
liikenneratkaisujen
yhtenäistäminen

Aloite on loppuunkäsitelty

Aloite on loppuunkäsitelty

Ruskon vihreät Kaikkien Ruskon kunnan
ylläpitämien teiden
tiemerkintöjen
saattaminen ajan tasalle

Tekninen
lautakunta

Ruskon Vihreiden valtuustoryhmän aloite suojatie- ja muiden tiemerkintöjen
ajantasaistamista, kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.

Ruskon vihreät Valokuvakilpailun
järjestäminen, jotta kunta
saisi itselleen käyttöön
omaa kuntaa kuvaavaa
mainosmateriaalia

Keskushallinto
siiretty
hyvinvointilautaku
nnalle 2021

Hyvla 18.3.2021 §24 Hyvinvointilautakunta päättää todeta vastauksena Ruskon Vihreät
-valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen seuraavaa ja evästää tulevaa vuoden 2022
talousarvion valmistelua siten, että siinä varataan viestintää varten riittävät resurssit.
Visuaalisen ilmeen kehittämiseksi on jo käynnistetty toimenpiteitä. Osana yksittäisiä
viestinnällisiä hankkeita, kuten Merttelän koulun tiedottaminen, on ryhdytty keräämään
kuva- ja videomateriaalia kunnasta ja sen toiminnoista, joita voidaan jatkossa
hyödyntää osana viestinnän toteuttamista. Valokuvien osalta on kartoitettu vanhoja
valokuvia, joita on koottu kunnan sähköisiin kansioihin. Jatkossa kuntalaisille suunnattu
valokuvakilpailu sopii tähän kokonaisuuteen hyvin. Mahdollisuutta järjestää kilpailu on
selvitetty mm. nuorisovaltuuston kanssa, ja se tullaan todennäköisesti järjestämään
Aloite on loppuunkäsitelty
kevään aikana. Kunnan viestinnän, sen visuaalisen ilmeen kehittäminen ja oman
kuvapankin kerääminen ja ylläpitäminen ovat siis perin kannatettavia asioita. Jatkossa
viestinnän käytännön tekojen toteuttamiseksi asiaan on kuitenkin välttämätöntä
resurssoida työpanosta ja muodostaa viestinnälle oma budjettinsa, kuten useimmissa
kunnissa on tehty. Hyvinvointitoimiala tulee todennäköisesti ehdottamaan asian
korjaamiseksi toimia ensi vuoden talousarvioon.
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Aloitteen käsittely on
kesken

Valtuustoaloitteet 2020

Toimenpiteet
Kokous

Tekijä
Ruskon
kokoomuksen
valtuustoryhmä

Aloite

Käsiteltävänä

Selvitys Maunun koulun ja
Kirkonkylän koulun
yhtenäiskouluksi
yhdistämisen hyödyistä ja
haitoista

Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta --->
muuttui
keskushallinto kh
15.6.
kokouksessa

5.

Valtuusto
31.8.2020
§44

Jatkokäsittely
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2020 § 129 mm., että "Kokoomuksen
Ruskon valtuustoryhmän aloite (25.5.2020) koskien Maunun koulun ja Kirkonkylän
koulun yhdistämisselvityksen tekemistä valmistellaan talous- ja hallintojohtajan
toimesta siten, että kunnanhallituksen 10.8.2020 pidettävään kokoukseen tuodaan
esitys selvityksen tekemiseen tarvittavista resursseista.
Kunnanhallitus päätti, että palveluverkkoselvitys tehdään koko kunnan kouluverkon
osalta. Selvityksen teko käynnistetään heti siten, että kunnanhallituksen seuraavaan
kokoukseen tuodaan esitys selvityksen tekijästä ja kustannuksista.
KH 24.8.2020: Kunnanhallitus päätti valita palveluverkkoselvityksen tekijäksi rehtori
(eläkk.) Mika Rantasen. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle 4 000 euron
lisämäärärahan myöntämistä selvityksen tekemiseen. KH 5.10. 2020: Toimeksiannon
mukaisesti rehtori Mika Rantanen on tehnyt palveluverkkoselvityksen, joka hän on
luovuttanut kunnalle 30.9.2020.
Aloite on loppuunkäsitelty
OPVA: 28.10.20: Muutettuna päätösehdotuksena opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
päätti selvittää palveluverkkoselvitykseen liittyen lapsivaikutusten arvioinnit sekä kuulla
oppilaita, huoltajia ja opettajia yhtenäiskouluun siirtymisestä. OPVA 18.5.2021 §53:
Palveluverkkoselvitykseen kuuluvat oppilaiden ja huoltajien kyselyiden tulokset sekä
opettajien swot- analyysin tulokset tuodaan lautakunnalle tiedoksi.
Ne huomioidaan osana jatkosuunnittelua kevään ja syksyn 2021 aikana, kun
suunnitellaan Ruskon kunnan päiväkoti- ja kouluverkon rakennetta tuleville vuosille.

Taloushallinto toteaa, että kunnalle saatavat myyntituotot ovat lähtökohtaisesti kunnan
tuloja, joita ei voi kirjanpidollisesti suoraan osoittaa johonkin menokohteeseen. Asia
voidaan kuitenkin huomioida talousarvion laadinnan yhteydessä.

6.

Keskustan
Keskushallinto
Ruskon
valtuustoryhmä Vahtorannan
n
myyntihinnan (osa)
kohdentamista lähiliikuntaja lähivirkistysalueiden
ylläpitoon ja kehittämiseen
Keskushallinto

7.

Ruskon
Kokousten asiakirjojen
vasemmiston sähköisten liitteiden
valtuustoryhmä nähtävillä oloa asiaa
käsittelevissä
toimielimissä

Kokousasioiden liitteinä olevat materiaalit liitetään tietosuojavaatimukset huomioiden
esityslistoihin ja myöhemmin pöytäkirjoihin sekä julkaistaan kunnan nettisivuilla silloin
kun esityslista/pöytäkirja julkaistaan. Oheismateriaalina tms. toimitettavia asiakirjoja ei
vastaava liittäminen koske eikä sellaista velvoitetta ole tarkoituksenmukaista
jatkossakaan edellyttää.

Ruskon
Vahdon pyörätien
kokoomuksen kunnostamista
valtuustoryhmä

Tekninen
lautakunta

8.

Aloite on loppuunkäsitelty

Aloite on loppuunkäsitelty

Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että Vahdontien
ja sen pyörätien ylläpito kuuluu ELYlle. Tekninen lautakunta toimittaa aloitteen VarsinaisAloite on loppuunkäsitelty
Suomen ELY-keskukselle. Tekla 10.6.2021 § 67.
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Toimenpiteet
Kokous

Tekijä

Aloite

Käsiteltävänä

Jatkokäsittely

Ruskon
Valtuustoaloitteiden
Keskushallinto
demareiden
käsittelyprosessin ja
valtuustoryhmä loppuraportin kehittämistä

Asia huomioidaan laadittaessa ns. toiminnallista vuosikelloa toimialoille. Samalla
korostetaan hallintosäännön edellyttämää aikataulua raportoida aloitteista maaliskuun
loppuun mennessä. Mikäli halutaan luoda kuntalaisille mahdollisuus seurata aloitteen
"reittiä" hallinnossa, vaatii se oman järjestelmänsä. Asiaa voidaan selvittää enemmän
kustannusten ja toiminnallisuuden näkökulmasta, mikäli se koetaan tarpeellisena.

Ruskon
Koirapuiston
työväenyhdisty kartoittamista ja
s
rakentamista Ruskolle

Tekninen
lautakunta

Tekninen lautakuta 23.9.2020 §95 Tekninen lautakunta arvioi, että ”koirapuiston aidan
kustannukset ovat noin 16 000 euroa, ja tämän lisäksi tarvitaan jonkin verran
valaistuksen tehostamista alueella. Kokonaiskustannusarvio on noin 20 000 €”, ja että
”hankkeessa 8410 Paasniitun lähiliikunta-alueen parantaminen on investointimenoja
varattu 100 000 €, joka sisältää urheilurakentamista ja kuntoportaat alueelle. Hanketta
priorisoi hyvinvointilautakunta.” Hyvla 18.3.2021 §21 Mikäli koirapuisto halutaan
kuluvan vuoden aikana rakentaa Paasniitun perhepuiston yhteyteen – mikä sinällään
Aloite on loppuunkäsitelty
on alustavien suunnitelmien mukaista ja järkevää toimintojen keskittämistä –
toteuttamiseen tulee varata oma määrärahansa nykyisten investointiprojektien ja
käyttötalouden ulkopuolelta tai vaihtoehtoisesti siirtää toteuttaminen seuraaville
talousarvovuosille, jolloin rakentamiseen voidaan varautua talousarviossa.

Ruskon
Roskapisteiden määrän
työväenyhdisty kasvattaminen
s

Tekninen
lautakunta

Tekninen lautakunta toteaa, ettei roskiksia pystytä talousarvion puitteissa lisäämään.
Jos linjaa halutaan muuttaa siihen tulee lisätä taloudellisia resursseja. Aloite katsotaan Aloite on loppuunkäsitelty
käsitellyksi. Tekla 27.5.2021 § 57

12.

Ruskon
Liikenneturvallisuuden
demareiden
parantamista kunnan
valtuustoryhmä kaava-alueilla,

Tekninen
lautakunta

Turun ympäristökunnissa edistetään liikkumisen turvallisuutta päivittämällä kuntien
liikenneturvallisuussuunnitelmat. Ruskon kunta on myös hankeessa mukana. Tekla
27.5.2021 § 56

Aloite on loppuunkäsitelty

13.

Ruskon
Matonpesupaikan
Tekninen
demareiden
vedenkäytön rajoittaminen lautakunta
valtuustoryhmä

Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei
taloudellisesti ole järkevää panostaa matonpesupaikkojen aikajärjestelmän
rakentamiseen. Tekla 10.6.2021 § 66

Aloite on loppuunkäsitelty

9.

10.

11.
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Aloite on loppuunkäsitelty

Valtuustoaloitteet 2020

Toimenpiteet
Kokous
Valtuusto
2.11.2020
§56

Tekijä

Aloite

16.

Jatkokäsittely

Ruskon
Yhdistysten tilatarpeen
demareiden
selvittäminen
valtuustoryhmä
(Anneli Kiiski)

Hyvinvointilautak Hyvla 18.3.2021 §20 Hyvinvointilautakunta päätti Ruskotalon kulunvalvontaan liittyen
unta
asiana §51 20.8.2020 mm., että kuntalaisille varattavissa olevat kunnan tilat, palvelut ja
laitteet kootaan yhteen ja osallistutaan pilottikuntana Varaamon käyttöönottoon.
Varaamo on kuntalaisten omatoimiseen julkisten tilojen ja palveluiden varaamiseen
suunniteltu tila- ja palveluresurssivarausjärjestelmä. Turun kaupunginkirjasto on
päättänyt laajentaa Varaamoa Varsinais-Suomen kuntiin. Koekäyttö alkaa syyslokakuussa 2021. Varaamossa on tunnistautuminen kirjastokorttia käyttäen sekä
mahdollisuus yhdistää varausominaisuus joihinkin kulunvalvontajärjestelmiin.
Ruskotalon kulunvalvonnan kohdalla on selvitetty yksinkertaisen ja melko
kustannustehokkaan sähkölukkojärjestelmän lisäämistä kulunvalvonnan kannalta
kriittisiin oviin sekä vaihtoehtoisia tila – kulunvalvontajärjestelmiä. Lisäksi
Aloite on loppuunkäsitelty
kulunvalvontaan liittyen on valmistunut palvelumuotoilun opinnäytetyö Yhtenäinen,
kunnan tilat kattava varaus- ja kulunvalvonta olisi ratkaisuna mahdollinen, mutta
käytännössä erittäin kallis investointi. Varaamoon saadaan koottua näkyväksi
varattavissa olevat tilat ja palvelut, lisäksi kulunvalvonnan hallinnointia ja jouhevuutta
voitaneen hioa käytännön järjestelyin, jos eri kulunvalvontajärjestelmiä on käytettävä
myös jatkossa. Jos tilojen käyttöaste kasvaa, tämä tulisi huomioida siivouksen
resursseissa kasvavana työvoimatarpeena. Kokonaiskustannusten vuoksi voi olla
tarpeen tarkistaa tilavuokria.

Hanna
Suovasen
aloite

Hyvinvointilautak Hyvla 18.3.2021 §18 Ruskon kunnan hyvinvointipalvelut ja opetustoimi hakivat ja saivat
unta
valtionavustusta ns. Suomen mallin toteuttamiseen kevään 2021 aikana. Mallissa
tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivien
yhteyteen. Hanke on käynnistynyt vuoden 2021 alussa ja sen myötä on Ruskon ja
Vahdon kunnanosissa järjestetty monia kymmeniä ohjattuja harrastuskerhoja viikossa.
Harrastustoiminya on lasten ja nuorten omien toiveiden mukaista ja suurimmassa
Aloite on loppuunkäsitelty
osassa järjestäjinä ja ohjaajina toimivat paikalliset yhdistystoimijat. Kaikki ohjattu
harrastaminen tapahtuu lasten lukujärjestyksen mukaan saumattomasti ja turvallisesti
koulupäivien jälkeen ja on lapsille, nuorille ja perheille maksutonta. Suurin osa
harrastuskerhoista on suunnattu alakouluikäisille lapsille

14.

15.

Käsiteltävänä

Vahdon alueen lasten,
nuorten ja perheiden
tilannetta

Ruskon
Lähikuntien digitaalista
Keskushallinto
demareiden
yhteistyötä esim.
valtuustoryhmä palvelinkapasiteetin osalta
(Marko
Mäenpää)

Kunnan palvelinkapasiteettia on lisätty palvelinten normaalin uusimisen yhteydessä.
Uusi kapasiteetti mahdollistaa lähikuntayhteistyön. Tällaista yhteistyötä ei toistaiseksi
ole valmisteltu.
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Toimenpiteet
Kokous
Valtuusto
30.11.2020
§67

Tekijä

Aloite

Jatkokäsittely

Ruskon
Ruskon kunnan
vihreiden
hakemista Unicefin
valtuustoryhmä lapsiystävällinen kunta malliin seuraavalla
hakukerralla

Hyvinvointilautak Hyvla 18.3.2021 §17 Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä seuraavan vastauksen
unta
Ruskon Vihreät -valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja evästää tulevaa vuoden
2022 talousarvion valmistelua siten, että siinä varataan hanketta ja hyvinvointitoimialan
toimistotyötä varten riittävät resurssit. Lapsiystävällinen kunta -mallissa UNICEF
edellyttää kaupungilta riittävällä työajalla resursoitua koordinaattoria ja
koordinaatiotyöryhmää, koko kaupungin sitoutumista pitkäjänteiseen lapsen oikeuksien
edistämiseen, lasten ja nuorten ottamista mukaan lapsiystävällisyyden kehittämiseen
sekä lapsia koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Muilta kunnilta ja
UNICEF:in asiantuntijoilta saadun tiedon mukaan kunnat ovat varanneet
Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaatioon ja valmisteluun nimetylle koordinaattorille
työaikaa 25 prosentista täyteen työaikaan. Osassa kuntia koordinaatiotyö on liitetty
olemassa oleviin tehtäviin, osassa tehtävään on palkattu uusi työntekijä. Mikäli
tavoitteena olisi saada ko. tunnustus, tämän hetken arvion mukaan
koordinaatiotehtävää ei ole mahdollista liittää olemassa olevien työntekijöiden
tehtäväkuviin Ruskolla ilman työosuuden korvaamista. 25 prosentin työajalla
koordinaattorin palkkakustannukset olisivat vuositasolla noin 10 000 euroa. Tämän
lisäksi tulisi varata määrärahoja muihin kuluihin noin 2 000 euroa. Koordinaatioon
liittyvät kustannukset olisivat siis yhteensä 12 000 euroa vuositasolla. Ruskolla on
valmisteilla lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä laajan
hyvinvointisuunnitelman päivittäminen. Kunnassa ohjelmaperusteinen kehittäminen on Aloite on loppuunkäsitelty
vielä suhteellisen uutta ja alkuvaiheissa, ja hyvinvointitoimialan toimistotyön resurssointi
on erittäin niukkaa, joten tunnustuksen hakeminen ko. malliin saattaisi olla nykyisillä
resursseilla ja kehittämisen kokonaistilanteen huomioon ottaen ennenaikaista –
vaikkakin kannatettavaa ja tärkeää. Riskinä nykyisillä resursseilla toteutettuna olisi
myös se, että mallin mukainen toiminta ja kehittäminen tulisi tehtyä ns. vasemmalla
kädellä, jolloin aiheen ansaitsema arvostus ja tulevan tunnustuksen saamisen
todennäköisyys kärsisivät. Lapsen oikeuksien tunnettuutta ja huomioon ottamista sekä
lapsisystävällisyyden lisäämistä voidaan toki toteuttaa ilman erillisen tunnustuksen
hakemistakin. Em. näkökohdat huomioon ottaen olisi järkevää siirtää hakemista
mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamiseen tämän vuoden
osalta, ja hakea malliin mukaan ensi vuonna, jos vuoden 2022 talousarvioon on saatu
varattua hanketta varten ja hyvinvointitoimialan toimistotyön resurssia parantavat
riittävät resurssit.

Ruskon
Vahdontien
demarien
liikenneturvallisuuden
valtuustoryhmä parantamista Ruskon
Merttelän alueella.

Tekninen
lautakunta

17.

18.

Käsiteltävänä

Tekninen lautakunta lähettää aloitteen Varsinais-Suomen Elykeskukselle.
Aloite katsotaan käsitellyksi. Tekla 10.2.2021 § 17
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Valtuustoaloitteet 2020
19.

20.

Toimenpiteet
Kokous

Tekijä

Aloite

Käsiteltävänä

Jatkokäsittely

Ruskon
Koulujen tarvitsemien
Opetus- ja
Opva 17.2.2021 §15: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi aloitteen tiedoksi
demarien
väistötilojen kartoittaminen varhaiskasvatusl ja käsitellyksi sekä totesi väistötilaelementtien vuokra- ja omahankintakustannukset.
valtuustoryhmä
autakunta
Lisäksi lautakunta totesi, että jos kanta-Ruskon alakoulujen opetustilat eivät riitä,
väistötilaratkaisun mahdollisuus huomioidaan tulevina vuosina.
Ruskon
Hallintosäännön
vasemmiston muuttamista
valtuustoryhmä palautteeseen
vastaamisen osalta

Keskushallinto

Kuntalaisaloitteeseen vastataan lähtökohtaisesti mahdollisimman nopeasti. Mikäli
hallintosääntöön halutaan tästä maininta, on asiaa perusteltua tarkastella osana
hallintosäännön laajempaa päivittämistä. Kaikkia kuntalaisten yhteydenottoja ei ole
tarkoituksenmukaista tuoda lautakuntien tietoon/käsittelyyn, vaan niihin vastataan
viranhaltijoiden toimesta virkavastuulla.
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Aloite on loppuunkäsitelty

