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§ 100
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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§ 101
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 2.11.2021 mennessä ja allekirjoitetaan
myöhempänä ajankohtana.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Simola ja Laura Yli-Arvela.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Koski ja Laura Yli-Arvela.
§ 102 tarkastettiin kokouksessa välittömästi asian käsittelyn jälkeen.
Kokouksessa § 109 käsiteltiin ennen § 108.
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 97,06.10.2021
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 102, 27.10.2021
§ 102
Vuoden 2022 talousarvio ja investointiosa vuosille 2022-2024
RUSDno-2021-586
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 06.10.2021, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Mattila, Kai Laitinen
kaisa.mattila@rusko.fi, kai.laitinen@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja, Johtava rehtori
Liitteet

1 Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja investointiosan laatimisohjeet.pdf

Oheismateriaali
1 perusopetus, koulutussuunnitelma ta2022.pdf
2 perusopetus, lomake investointeihin2022-2024.pdf
3 Oppilasmäärät kouluittain 20.9.2021.pdf
4 Ohjaajat TA2022 laadintavaiheessa.pdf
5 Oppilaat, kouluittain ja luokka-asteittain, lv 21-22 ja 22-23.pdf
6 Koulutussuunnitelmalomake2022varhaiskasvatus.pdf
7 Varhaiskasvatuksen esitys investointeihin2022.pdf
8 36 VARHAISKASVATUSPALVELUT.pdf
9 Perusopetus toimialan esitykset talousarvioon 2022.pdf
10 TA022_PERUSOPETUS2.pdf
11 PERUSOPETUS. talousarvion tekstiosuusdocx.pdf
12 Varhaiskasvatuksen talousarvion 2022 tuloslaskelma.pdf
Hallintokunnille on annettu Ruskon kunnan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja
investointiosan 2022 – 2024 laatimisohjeet 21.9.2021.
Ohjeiden mukaan talousarvioehdotukset ulkoisten erien osalta tulee olla kirjattuna
Budjetointi – ohjelmassa 11.10.2021 mennessä.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvioehdotus tavoitteineen vuodelle
2022 sekä investoinnit vuosille 2022 – 2024 tuodaan lautakuntaan ensimmäistä
käsittelyä varten 6.10.2021.
Lautakunnan jäsenet keskustelevat toiminta-alueen tämänhetkisestä
talousarvioehdotuksesta ja ottavat kantaa sen sisältöön sekä ilmaisevat mielipiteensä
talousarviotekstin sisältämiin menolisäysehdotuksiin.

Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila Varhaiskasvatusjohtaja, Kai Laitinen Johtava rehtori
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuoden 2022
talousarvioehdotuksen ulkoisten erien osalta sekä koulutussuunnitelman ja
investointiesitysten osalta.
Äänestykset
Varhaiskasvatuksen talousarvio viedään esityksen mukaisesti kunnanhallitukselle = jaa
Varhaiskasvatuksen talousarvioon tehdään muutokset, jotta päästään raamiin eli
otetaan pois digiagentin 5 kk työsuhde ja toinen kiertävä sijainen = ei
Jaa
Emilia Riihonen
Leena Morlin-Kokkola
Anna Huttunen
Ei
Turo Vuorenhela
Anu Tuominen
Pekka Pihlava
Pauli Korgan
Mikko Simola
Laura Yli-Arvela
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi varhaiskasvatuksen ja lasten hoidon
tukien sekä perusopetuksen osalta, että esitetyt ylitykset suhteessa kunnanhallituksen
antamaan raamiin ovat perusteltuja ja tarpeellisia.
Lautakunta päätti keskustelun ja äänestyksen jälkeen esittää kunnanhallitukselle, että
mikäli annettuun raamiin on kuitenkin ehdottomasti päästävä,
voidaan varhaiskasvatuksen talousarvioesityksestä ottaa pois digiagentin viiden
kuukauden palkkavaraus 14 000e ja toinen kiertävä sijainen 26 000e. Perusopetuksen
talousarvioesityksestä voidaan ottaa pois huolihuoltajan seitsemän kuukauden
palkkavaraus 25 000e. Lautakunta totesi samalla, että em. poistot heikentävät
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua merkittävästi ja että huolihuoltajan
työpanos on ennalta ehkäisevää työtä, joka tulisi mahdollistaa kunnan omana
toimintana. Lautakunta kiinnitti erityistä huomiota siihen, että perusopetuksen
talousarvioesityksen henkilöstökulut alittavat annetun henkilöstökulu-raamin, vaikka
huolihuoltajan palkkavaraus on mukana esityksessä. Perusopetuksen oppilasmäärän
kasvun johdosta toimintakulut kasvavat.
Lautakunta päätti lähettää varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen koulutussuunnitelmat ja investointiesitykset kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 27.10.2021, § 102
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Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2022 talousarvioehdotusta 18.10. kokouksessaan.
Kunnanhallituksen linjauksen mukaisesti toimialojen tulee esittää toimenpiteet, joiden
myötä päästään ns. nollatulokseen.
Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori ovat listanneet toimialansa menoleikkaukset
ei lakisääteisistä menokohdista talousarvion 2022 osalta.
Säästötoimenpiteitä ovat: koulukuljetuskustannukset tarkentuneiden
fölikorttikustannusten jälkeen, IP- toiminnan maksutuotot tulevat aiempaa arvioitua
suuremmiksi, varhaiskasvatuksen digiagentin työsuhde, perusopetuksen
huolihuoltajan työsuhde, perusopetuksen toiminnallisen oppimisen hankinnat,
varhaiskasvatuksen kiertävän sijaisen työsuhde, pitkän tähtäimen suunnitelman
toteuttamatta jättäminen sekä kotihoidon kuntalisään tehtävät muutokset.
Toimenpiteillä on vaikutukset lapsiin ja nuoriin, mutta talouden näkökulmasta
katsottuna toimenpiteet on tehtävä kokonaan tai osin.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi viranhaltijoiden kirjaamat sopeuttamistoimet.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvioehdotukseen vuodelle 2022
tehdään seuraavat muutokset:
1. Koulukuljetusmenoista otetaan pois 8000e
2. Digiagentin 5 kuukauden työsuhde sivukuluineen 14000e otetaan pois
3. Huolihuoltajan 7 kuukauden työsuhde sivukuluineen 25000e otetaan pois
4. Toiminnallinen oppiminen 12000e otetaan pois
5. Laaja palveluverkkoselvitys 20000e otetaan pois
6. Iltapäivätoiminnan tuottoihin lisätään 14000e.
Kotihoidon tuen kuntalisään ei tehdä muutoksia. Varhaiskasvatuksen kaksi kiertävää
sijaista 10 kuukauden työsuhteilla pidetään edelleen talousarvioesityksessä mukana.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi, että palveluverkkoselvityksen laatimiseen
palataan vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa välittömästi asian käsittelyn
jälkeen.
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§ 103
Ruskon esi- ja perusopetuksen työajat lukuvuonna 2022-2023
RUSDno-2021-620
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31
päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä
vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä,
loppiainen ja vapunpäivä.
Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22
viimeisenä arkipäivänä
Esiopetusta tulee antaa vähintään 700 h lukuvuodessa, keskimäärin 4h/päivä, mikä
tekee 175 työpäivää. Ruskolla esiopetusta annetaan pääsääntöisesti perusopetuksen
kanssa samaan aikaan. Lukuvuonna 2022-2023 esiopetuspäiviä on esityksen mukaan
176 työpäivää.
Ruskon työpäiväehdotus noudattaa pääosin Turun opetustoimen päätöstä ja
mahdollistaa siten Fölin käytön täysimääräisesti koulukuljetuksissa. Rusko ostaa mm.
ruotsinkielistä opetusta Turusta ja myös siksi on tärkeää, että loma- ja työajat ovat
yhteneväisiä.
Kahtena edellisenä lukuvuonna on tehty kysely syysloman pituudesta ja molempina
vuosina sekä oppilaiden, henkilökunnan että huoltajienkin kanta on ollut viikon
syyslomaa puoltava.
Nyt kyselyä ei enää tehty. Viikon syyslomasta on tullut yleinen käytäntö lähialueenkin
kunnissa ja kaupungeissa.
Tätä asiaa esitetään Ruskolla seuraavasti:
Lukuvuonna 2022-2023
Syyslukukausi: ke 10.8. - ke 21.12.2022 (esiopetus ma 15.8.- ke 21.12.2022 ja
esiopetuksen vapaapäivä 5.12.2022)
Syysloma: ma 17.10. - su 23.10.2022
Joululoma: to 22.12.2022 - su 8.1.2023
Kevätlukukausi: ma 9.1. - la 3.6.2023 (esiopetus päättyy ti 31.5.2023 ja
esiopetuksen vapaapäivä 19.5.2023)
Talviloma: ma 20.2. - su 26.2.2023
Lisäksi lauantaina 24.9.2021 Ruskolla järjestetään kodin ja koulun päivä.
Tämän päivän aikana järjestetään myös ”Maunun koulun avoimet ovet”- tapahtuma.
Tästä lauantaikoulupäivästä seuraa arkivapaa, joka pidetään perjantaina 19.5.2022.
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Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen Johtava rehtori, Kaisa Mattila Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Ruskon kunnan esi- ja perusopetuksen
työajat lukuvuodelle 2022-2023 esityksen mukaisesti.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatulautakunta päätti esi- ja perusopetuksen työajat
lukuvuodelle 2022-2023 seuraavasti:
Syyslukukausi: ke 10.8. - ke 21.12.2022 (esiopetus ma 15.8.- ke 21.12.2022 ja
esiopetuksen vapaapäivä 5.12.2022)
Syysloma: ma 17.10. - su 23.10.2022
Joululoma: to 22.12.2022 - su 8.1.2023
Kevätlukukausi: ma 9.1. - la 3.6.2023 (esiopetus päättyy ti 31.5.2023 ja
esiopetuksen vapaapäivä 19.5.2023)
Talviloma: ma 20.2. - su 26.2.2023
Lisäksi lauantaina 24.9.2022 Ruskolla järjestetään kodin ja koulun päivä.
Tämän päivän aikana järjestetään myös ”Maunun koulun avoimet ovet”- tapahtuma.
Tästä lauantaikoulupäivästä seuraa arkivapaa, joka pidetään perjantaina 19.5.2023.
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§ 104
Esiopetuspaikat Ruskolla lukuvuonna 2022-2023
RUSDno-2021-608
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Perusopetuslain 628/1998 mukaisesti kunta on velvollinen järjestämään sen alueella
asuville 26 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on
velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta
oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka tämän lain 27 §:n nojalla aloittavat
perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Kunta voi järjestää palvelut itse tai
hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta.
Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.
Esiopetuksen järjestäjää velvoittavat perusopetuslain esiopetusta koskevat
säännökset. Lisäksi varhaiskasvatuksessa annettavaan esiopetukseen sovelletaan
perusopetuslain lisäksi varhaiskasvatuslakia ja siihen liittyviä säännöksiä.
Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt kokouksessaan
17.5.2017 § 52 esiopetuksen järjestämistä Ruskon kunnan alueella koskevista
säännöistä ja periaatteista. Ruskolla esiopetusta voi kunnan lisäksi järjestää kunnan
alueella toimivat yksityiset päiväkodit, jotka opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on
hyväksynyt esiopetuksen järjestämispaikaksi tai kunta voi järjestää esiopetuksen myös
ostamalla palvelun muualla kuin Ruskon kunnan alueella toimivalta julkiselta tai
yksityiseltä palveluntuottajalta. Ruskon kunnan alueella toimivalta yksityisen
palveluntuottajan esiopetukselta edellytetään:
perusopetuslain esiopetusta koskevien säännösten ja varhaiskasvatuslakiin ja
siihen liittyvien säännösten noudattamista
esiopetuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen valtakunnallisia Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteita sekä Ruskon kunnan Esiopetussuunnitelmaa
yksityisen palveluntuottajan järjestämä esiopetuksen tulee noudattaa kunnan
järjestämän esiopetuksen järjestämisaikoja
oppilaalle maksuttomaan esiopetukseen sisältyy opetus, opetusmateriaali,
ateria, tapaturmien hoito ja oppilashuollolliset palvelut
yksityisen palveluntuottajan tulee vakuuttaa lapset esiopetuksen osalta
yksityisen opetuksen ostohinnasta päätetään toimintakausittain
yksityisessä päivähoidossa olevien lasten esiopetuksen lisäksi mahdollisesti
tarvitseman päivähoidon osalta tuottaja perii asiakkaalta itse määrittelemänsä
maksun
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Ruskolla toimiva yksityinen päiväkoti Norlandia Apila on antanut syyskuussa 2021
selvityksensä, jonka mukaan esiopetuksen antamiselle määritellyt edellä kuvatut
ehdot täyttyvät siellä lukuvuonna 2022-2023.
Lukuvuonna 2022-2022 Ruskolla on tämän hetken väestötiedon mukaan 87
esiopetusikäistä lasta, joista 24 Vahdon kunnan osassa.
Vaikutukset lapsiin ja perheisiin: Varhaiskasvatusjohtaja on kuullut niitä vuonna 2016
syntyneiden lasten huoltajia, joiden lapset ovat tällä hetkellä Satumetsän ja
Karhukallion päiväkodeissa. Suurin osa näistä huoltajista on ilmoittanut lapsensa
esiopetuspaikan osalta ensisijaiseksi toiveekseen Hiidenvainion päiväkodin mutta osa
on myös nimennyt nykyisen päiväkodin ensisijaiseksi toiveekseen. Myös vuorohoitoa
tarvitsevien vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajia on kuultu ja heidän toiveenaan
on se, että lapsen hoitopaikan ei tule vaihtua kesken päivää.
Päätösehdotuksen valmistelussa ovat olleet mukana kunnallisten päiväkotien johtajat.
Lisäksi yksityisen päiväkodin edustajaa on myös kuultu asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että lukuvuonna 2022-2023 esiopetus
järjestetään seuraavasti:
a) Esiopetusryhmässä tulee olla vähintään 14 lasta. Varhaiskasvatusjohtaja voi erityisin
pedagogisin perusteluin hyväksyä tätä pienemmän ryhmäkoon, jos
esiopetusryhmässä ilmenevät lasten tuen tarpeet niin vaativat.
b) Vahdon kunnan osan lasten esiopetus järjestetään Laukolan päiväkodissa.
c) Ruskon keskustaajamassa esiopetus järjestetään ensisijaisesti Hiidenvainion
päiväkodissa.
d) Esiopetus voidaan järjestää Karhukallion päiväkodissa, Satumetsän päiväkodissa
sekä yksityisessä Norlandia Apilassa, mikäli esiopetusryhmässä on vähintään 14 lasta.
Jos tämä ryhmäkoko ei toteudu (kohta a huomioiden), näiden päiväkotien
esiopetukseen ilmoittautuneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikaksi Hiidenvainion
päiväkoti.
e) Vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Satumetsän päiväkodissa
mikäli kyseisen päiväkodin esiopetus toteutuu. Muussa tapauksessa vuorohoitoa
tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Hiidenvainion päiväkodissa ja vuorohoito
Satumetsän päiväkodissa. Tavoitteena lapsen edun mukaisesti on, että vertaisryhmä
varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivän aikana ei vaihdu eli tarvitessaan vuorohoitoa,
lapsi on koko päivän Satumetsän päiväkodissa hoidontarpeen mukaisesti.
f) Ruotsinkielisille esioppilaille Ruskon kunta pyrkii ostamaan esiopetuspaikat Turun
kaupungilta, koska Ruskolla ruotsinkielisen esiopetuksen tarve on niin vähäistä, että
omaa ruotsinkielistä ryhmää ei saada muodostettua.
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g) Esiopetuspaikoista tiedotetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä
tammikuussa ja päätökset esiopetuspaikoista lähetetään perheille huhti-toukokuun
aikana.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 105
Varhaiskasvatuksen talousarvion muutokset 2021
RUSDno-2021-614
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Kuntatietoraportoinnin palveluluokituksessa on tehty muutoksia vuoden 2021 alussa.
Kustann
uspaikk
a

Selite

3021

Päiväkotit
Päiväkodeissa järjestettävä varhaiskasvatus
oiminta

3022

Hoitajan kotona, lapsen kotona tai
Perhepäiv
ryhmäperhepäivähoitona järjestettävä
ähoito
varhaiskasvatus

3023

Varhaiskasvatuksen palvelut, joihin sisältyvät
Muu varha avointen päiväkotien toiminta, kerhojen ja
iskasvatus leikkitoimintakeskusten toiminta, leikkipuisto- ja
perhekerhotoiminta sekä kotihoidon tukeminen

3041

Esiopetus, sekä pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä olevien lasten esiopetus. Pidennettyä
oppivelvollisuutta voi toteutua 5-vuotiaille
Esiopetus
järjestettävässä esiopetuksessa, vaikeimmin
kehitysvammaisten opetuksessa ja muiden kuin
vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa.

Kuntatietoraportoinnin tilikartassa varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot kuuluvat
palvelujen ostoihin tilille 4315 Palvelusetelit. Aiemmin ne ovat kuuluneet avustustilille
4735. Kirjanpitoon avataan tulosyksikköön Päiväkotihoito uusi kustannuspaikka 3640
Palvelusetelit päiväkoteihin. Perhepäivähoidon palvelusetelit kirjataan
kustannuspaikalle 3541 Perhepäivähoito tilille 4315 Palvelusetelit.
Palveluluokituksen koodit kiinnitetään kustannuspaikkoihin kirjanpidossa.
Lastenhoidon tukien tehtäväalueen talousarvioon vuodelle 2021 varattu määräraha
on 1 475 500e. Tilikarttamuutoksista johtuen tehdään seuraavat määrärahasiirrot
vuodelle 2021:
Siirretään Lastenhoidontukien tehtäväalueelta kustannuspaikalta 3711 tililtä
4735 määräraha 662000 euroa ja tililtä 4315 määräraha 23000 euroa
tehtäväalueelle Varhaiskasvatus kustannuspaikalle 3640 tilille 4315 Palvelusetelit
yhteensä 669583e

Ruskon kunta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Pöytäkirja
27.10.2021

10/2021

15 (24)

Siirretään lisäksi Lastenhoidontukien tehtäväalueelta kustannuspaikalta 3711
Lastenhoidontuet tililtä 4735 loppuosa eli 15417 euroa sekä avustukset tililtä
41460e eli yhteensä 56877e tehtäväalueelle Varhaiskasvatus kustannuspaikalle
3641 Perhepäivähoito tilille 4315 Palvelusetelit
Siirretään esiopetuskorvauksia vastaava määräraha 42000 euroa
Lastenhoidontukien tehtäväalueelta kustannuspaikalta 3711 tililtä
tehtäväalueelle Varhaiskasvatus kustannuspaikalle 3651 Esiopetus tilille 4300
Palvelujen ostot.
Lastenhoidon tuet tilille jää 707040 euroa.
Kirjanpidossa huolehditaan vuoden 2021 toteumakulujen korjauksista edellä
kuvattujen määrärahasiirtojen mukaisesti.
Vastaavat muutokset huomoidaan vuoden 2022 talousarviossa.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
huomioitavaksi ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi varhaiskasvatuksen
talousarvion muutokset.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Ruskon kunta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Pöytäkirja
27.10.2021

10/2021

16 (24)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 91,29.09.2021
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 106, 27.10.2021
§ 106
Aloite opettajien digipedagogiikkaa päivittävästä koulutuksesta
RUSDno-2021-573
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 29.09.2021, § 91
Valmistelijat / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Oheismateriaali
1 Aloite opettajien digipedagogiikkaa päivittävästä koulutuksesta (002).pdf
Ruskon nuorisovaltuusto on lähettänyt kuntaan aloitteen, jossa tuodaan esille huoli
liittyen opettajien digipedagogiikan tasoon.
Aloitteessa toivotaan sekä eri ohjelmistojen että eri laitteiden mahdollisimman
sujuvaa käyttöä ja siten mahdollistetaan oppilaille hyvä opetuksen taso myös digiasiat
huomioiden.
Aloitteessa tuodaan esille, että ohjelmistojen sujuva käyttö tarjoaa nuorille
monimuotoisempaa opetusta ja enemmän mahdollisuuksia interaktiivisempaan
opetukseen.
Edelleen todetaan, että perhekeskeisessä kunnassa nuorten hyvinvointi ja koulutus
on tärkeä osa-alue.
Opetuksen laatu kuitenkin kärsii, mikäli tietoteknisiin haasteisiin kuluu liikaa aikaa.
Ruskon nuorisovaltuusto esittää digipedagogisten taitojen koulutusta vuosittain
digitaitojen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.
Aloitteen esittämisen jälkeen Ruskon perusopetuksen hallinnon henkilöt kutsuivat
nuorisovaltuuston puheenjohtajan keskustelutilaisuuteen.
Kuntaa edustivat perusopetuksen IT- koordinaattori, yläkoulun rehtori,
matemaattisten aineiden lehtori ja johtava rehtori.
Keskustelussa tuotiin esiin seuraavia asioita: opettajien perustaitoja on hyvä vahvistaa
koskien AV- ja esitystekniikkaa sekä peruspalveluiden kuten Microsoftin ja Googlen
Edu-palvelujen käyttöä.
Toimenpiteeksi päätettiin:
IT-koordinaattori ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja tapaavat tavoitteena määrittää
opettajien perustaidot.
Vahvistetaan opettajille suunnattua koulutusmateriaalia Opentunnissa
Tarkastellaan luokkakohtaisia oppilaan teknologiataitoja ja päivitetään niitä
tarvittaessa.
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Määritetään prosessi, jolla varmistetaan opettajien riittävä taitotaso taitojen
opettamiseen.

Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi lautakunta hyväksyy perusopetuksessa toteutettavat toimenpiteet.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi aloitteen tietoonsa saatetuksi.
Anu Tuomisen kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti lautakunta päätti pyytää
perusopetukselta lisäselvityksenä kartoituksen siitä, mitä digihaasteet pitävät
sisällään. Tuomisen ehdotusta kannattivat Turo Vuorenhela, Pauli Korgan, Laura Yli-
Arvela ja Anna Huttunen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 27.10.2021, § 106
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Oheismateriaali
1 Aloite opettajien digipedagogiikkaa päivittävästä koulutuksesta (002).pdf

Nuorissovaltuuston puheenjohtaja,Maunun koulun oppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja sekä perusopetuksen digitalisaation koordinaattori
tapasivat 6.10.2021.
Nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan hallituksen mielestä Ruskon opettajien
digitaitojen yleistaso on hyvä ja opettajille on monipuolisia taitoja. Arjen peruskäyttö
on sujuvaa, opettaminen ja oppiminen digitaalisissa ympäristöissä toimii pääosin
sujuvasti. Opettajat käyttävät monipuolisesti digitaalisia palveluja opettamisessa ja
opetuksessa käytetään sopivasti digitaalisia välineitä myös oppimisessa. Muutamien
viimeisten vuosien aikana digitaidot ovat ehkä kasvaneet aiempaa nopeammin
Tiivistettynä yhteenveto nykytilasta:
Opettajilla digitaalisten palvelujen käyttö sujuu arjessa hyvin
Opettajat osaavat käyttää perustyökaluja, kuten esitystekniikkaa ja Wilmaa
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Opettajat hallitsevat riittävästi digitaalisia oppimisympäristöjä, esimerkkinä
oppimateriaalikustantajien digitaaliset oppimisympäristöt ja O365 (Microsoft) ja
GWE (Google) palveluja sujuvasti.
Opettajat osaavat yleisesti luoda digitaalisia tehtäviä palautuskanavineen sekä
kustantajien ympäristöihin että Teamsiin ja Classroomiin
Opettaja osaavat auttaa oppilaita sähköisten palvelujen käytössä
Ajatuksia jatkokehittämiselle:
Uusien ohjelmistojen käyttöönotossa tulee kiinnittää paremmin huomiota myös
opettajien koulutukseen
Oppilaiden laiteongelmiin pitää tarjota riittävästi säännöllistä tukea. Opettajat
eivät voi toimia tukena, vaan tuki pitää järjestää muilla resursseilla. Keinoksi
suunniteltiin tietohallinnon koulutoimeen keskittyvän tukihenkilön säännöllisiä
tukiaikoja kaikissa kouluissa ja malli otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.
Muutamia esitystekniikkaan liittyviä oppimisen kannalta tärkeitä seikkoja tullaan
opettajille korostamaan lähiaikoina
Oppilaan jatko-opintojen kannalta tärkeitä digitaitoja tulee vahvistaa.
Esimerkkinä taidoista mainittiin tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, geogebra ja
koodaus. Oppilaskunnalle ja nuorisovaltuustolle esiteltiin Ruskolla tänä vuonna
käyttöönotettava vuosiluokkiin sidottu oppilaiden teknologiataitopolku, jolla
pyritään takaamaan tasavertainen mahdollisuus digitaitojen oppimiseen.
Lukuvuosikohtaisia taitokuvauksia on jatkossa tarkoitus tiiviimmin tehdä
yhdessä oppilaskunnan ja nuorisovaltuuston kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi toimenpiteet Ruskon
perusopetuksessa nuorisovaltuuston aloitteen jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 107
Aloitteen lautakuntakäsittely - kuvataidetuntien vähentämisen kustannusvaikutukset
RUSDno-2021-622
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Liitteet

1 Aloite, kuvataidetuntien kustannusvaikutus.pdf

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti ta 2021 valmistelun yhteydessä, että
Ruskon kunnan tuntikehystä pienennetään kolmella tunnilla. Vanha tuntikehys oli 232
viikkotuntia ja uusi tuntikehys on nykyään 229.
Perusopetuksen tuntikehystä pienennettiin siten, että vuosiluokalta 1., 2. ja 3. otettiin
yksi
vuosiviikkotunti pois, eikä luokka-asteen tuntimäärä silti laskenut alle lakisääteisen
tuntimäärän.
Kyseinen tunti kohdistui kuvataidetuntiin, koska kaikilla luokka-asteilla 1.-3. oli
vanhassa tuntikehyksessä yksi tunti yli lakisääteisen rajan.
Yhden vuosiluokka-asteen tuntimäärän vähentäminen toi mukanaan säästöä
henkilöstömenoihin noin 7500€/vuosi ( ka 125€ x 12kk x luokkien lkm kunnassa, ka 5
kpl)
Yhden kuvataidetunnin vähentäminen kolmelta vuosiluokalta toi mukanaan
kokonaissäästöä
3 x noin 7500€ = 22500€/ vuosi.

Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi sekä toteaa kuvataidetuntien
kustannusvaikutukset talousarviovalmistelun yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 108
Kumottu pykälä – valtuustoaloitteen lautakuntakäsittely
RUSDno-2021-621
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Liitteet

1 Aloite, kumottu pykälä.pdf
Ruskon valtuuston kokouksessa esitettiin 16.8.2021 aloite, joka kohdistui Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan syyskauden 2020 päätökseen.
Aloitteessa esitettiin uuden päätöksen tekemistä lautakunnan 3.11.2020
käsittelemästä pykälästä 128.
Hallinto-oikeuden asiaa koskevassa päätöksessä todetaan, että opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan päätös 3.11.2020 on vain valmistelua koskeva päätös,
josta ei kuntalain 136§:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kuntalaisvalitusta.
Pykälään virheellisesti liitetty oikaisuvaatimusohje on poistettava ja päätöstä koskevat
oikaisuvaatimusohje poistettava.
Ruskon kunnan hallintosäännön mukaisesti oppilaaksi ottopäätös on yksikön
toiminnasta vastaavan rehtorin viranhaltijapäätös.
Tämä päätös voidaan saattaa aluehallintovirastolle arvioitavaksi oikaisuvaatimuksin ja
on sen jälkeen mahdollista saattaa arvioitavaksi hallintovalituksin hallinto-oikeudessa.
Aloitteessa esitettävä asian uudelleen käsittely koskien Merttelässä aloittanutta
lukuvuoden 2021-2022 1. luokkaa huomioidaan, kun kunnassa tehdään
laaja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys ja pitkän tähtäimen
suunnitelma.
Työ tehdään kevään 2022 aikana.
Voimassa olevaa lautakunnan päätöstä koskien aloitteessa mainittua luokkaa ei
erikseen oteta käsittelyyn.
Pitkän tähtäimen suunnittelun valmisteluun liittyvästä asiasta on päätetty
lautakunnan kokouksessa 17.6.2021, §60.

Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi sekä hyväksyy asian
huomioimisen osana kunnan pitkän tähtäimen kouluverkkoselvitystä.
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Päätös
Johtavan rehtorin kokouksessa tekemän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti
lautakunta merkitsi aloitteen tietoonsa saatetuksi sekä hyväksyi asian huomioimisen
osana kunnan pitkän tähtäimen suunnittelua.
Esteellisyys
Anna Huttunen
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§ 109
Ilmoitus- ja muut asiat
Päätös
Lautakunnan jäsenten tutustuminen kouluihin siirretään marraskuulta myöhemmälle
ajankohdalle vallitsevan koronatilanteen takia.
Lapsiparlamentin tapaaminen siirretään syksyltä keväälle 2022 vallitsevan
koronatilanteen takia.
Varhaiskasvatusjohtaja kertoi varhaiserityiskasvatuksen järjestelyistä.
Johtava rehtori kertoi, että huoltajille tullaan tekemään marraskuussa kysely
koulupaikkatoiveista tulevia vuosia silmällä pitäen.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan seuraava kokous pidetään 10.11.2021.

Ruskon kunta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Pöytäkirja
27.10.2021

10/2021

23 (24)

Muutoksenhakukielto
§100, §101, §102, §105, §106, §107, §109
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
§103, §104, §108
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

