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§ 252
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 253
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 4.11.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä
ajankohtana.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Monika Antikainen ja Suvi Helenius.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kunnanhallitus, § 233,18.10.2021
Kunnanhallitus, § 254, 01.11.2021
§ 254
Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden talousarvio v. 2022
RUSDno-2021-616
Kunnanhallitus, 18.10.2021, § 233
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 TA2022 Hallinto.pdf
2 TA2022 Sote.pdf
Kunnanhallitus hyväksyi 27.9.2021 kehyksen v. 2022 talousarvion laadinnan pohjaksi.
Keskushallinnossa on laadittu vuoden 2022 talousarvioesitys kunnanhallituksen
alaisten tulosalueiden osalta annetun kehyksen pohjalta. Tulosalueita ovat vaalit,
tarkastustoimi, yleishallinto, joukkoliikenne, elinkeinotoimi sekä kaavoitus ja
maankäyttö. Myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys sisältyy tähän
kokonaisuuteen.
Talousarvioesitys on esityslistan oheismateriaalina. Asiaa selostetaan tarkemmin
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy alaistensa tulosalueiden talousarvioehdotuksen esitetyssä
muodossa jatkovalmistelun pohjaksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 254
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Sote-Budjetti käyttösuunnitelman tasolla.pdf
2 Kunnanhallituksen alaisen toiminnan talousarvioehdotus.pdf
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Kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi.
Kokoukseen on kutsuttu Raision sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg selostamaan
keskushallinnon talousarvioesitykseen sisältyvää sosiaali- ja terveystoimen
talousarviota.
Oheismateriaalina ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden tehtäväalueiden
talousarvioesitykset nykymuodossaan.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä alaistensa tulosalueiden talousarvioehdotuksen
jatkovalmistelun pohjaksi.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että Raision sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg selosti yhteistoiminta-
alueen talousarviota v. 2022. Sandberg poistui kokouksesta selostuksen ja siitä käydyn
keskustelun jälkeen.
Päätös
Kunnanhallitus antoi ohjeet alaistensa tulosalueiden talousarvioehdotuksen
jatkokäsittelyyn. Talousarvioehdotusta käsitellään seuraavan kerran 15.11.
pidettävässä kokouksessa.
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§ 255
Ruskon kunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021
RUSDno-2021-640
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 9 A OSAVUOSIKATSAUS21.pdf
Kunnan keskushallinnossa on laadittu viimeisten kirjaustietojen perusteella Ruskon
kunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2021. Osavuosikatsaus on esityslistan
oheismateriaalina.
Katsauksessa on erikseen tarkasteltu mm. talousarvion toteutumista, verotuloja,
valtionosuuksia, talousarviolainoja ja maksuvalmiutta, asukasmäärää sekä
tonttikauppojen toteutumista. Tehtäväalueittainen tuloarvio- ja määrärahatoteuma on
esitetty erillisenä. Investointihankkeiden toteuma on esitetty investointikohtaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.
-30.9.2021 ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kunnanhallitus, § 177,30.08.2021
Kunnanhallitus, § 194,20.09.2021
Kunnanhallitus, § 210,27.09.2021
Kunnanhallitus, § 234,18.10.2021
Kunnanhallitus, § 256, 01.11.2021
§ 256
Vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohdat
RUSDno-2021-489
Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 177
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Elinvoimaohjelma.pptx
2 Hyvinvointiohjelma.pdf
3 Osallisuusohjelma.pptx
4 Tuloslaskelma 1 2022.xlsx
Ruskon kunnan talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtia määrittävät seuraavat tekijät:
Verotulojen kertymäksi arvioidaan Kuntaliiton viimeisimmän verokatsauksen mukaan
27,7 miljoonaa euroa viimeisen ennusteen kuluvalle vuodelle ollessa 27
miljoonaa euroa. Valtionosuuden suuruudeksi on arvioitu 7,2 miljoonaa euroa, mikä
on 0,7 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta enemmän. Toimintatuottoja arvioidaan ensi
vuonna kertyvän 4,6 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin
kuluvana vuonna. Siten tulojen kokonaisummaksi muodostuisi 39,5 miljoonaa euroa.
Toimintakuluiksi v. 2022 on tässä vaiheessa arvioitu 38,3 miljoonaa euroa. Tästä
suurimmat menoerät ovat ovat henkilöstökulut 11,3 miljoonaa euroa ja palvelujen
ostot 23,7 miljoonaa euroa. Ostot sisältävät pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannuksia (17,9 milj.euroa). Vuosikatteeksi muodostuisi 1,2 miljoonaa euroa ja
poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi - 0,5 miljoonaa euroa.
Kunnanhallitus on 21.6.2021 pitämässään kokouksessa todennut, että antaessaan
talousarvion 2022 raamia kunnanhallitus tulee tekemään omat nostonsa strategian
pohjalta laadittujen ohjelmien pohjalta. Myös toimialoja on velvoitettu pohtimaan
omia esityksiään kyseisten ohjelmien puitteissa. Toimialojen lisäresurssiesitykset
käyvät ilmi oheismateriaalina olevasta tuloslaskelmasta. Niiden yhteenlaskettu
kokonaissumma on n. 800 000 euroa. Myös strategian pohjalta laaditut ohjelmat ovat
asialistan oheismateriaalina.
Talousarvion lähtökohtia selostetaan tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
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Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ottaa kantaa vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohtiin ja antaa
ohjeita jatkovalmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan vaihtoehtoja, jotka
perustuvat sekä ylijäämäiseen, ns. nollatulokseen että alijäämäiseen tilikauden
tulokseen.

Kunnanhallitus, 20.09.2021, § 194
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 KEHYSESITYS_20210920.xlsx
Talousarvion vuoden 2022 laadintaa on jatkettu kunnanhallituksen viime kokouksen
jälkeen. Kehyksen tulopuolella ovat lähtökohdat pysyneet ennallaan sillä muutoksella,
että verotuloarviota on nostettu kahden prosentin kasvusta kahden ja puolen
prosentin kasvuun. Nousu perustuu suhdanne-ennusteisiin, jotka lähtevät talouden
ja palkkojen 2,5 - 3 prosentin kasvusta ensi vuonna. Myös metsänmyyntituloja on
voitu lisätä. Tulojen kasvun arvioidaan kaikkiaan olevan ensi vuonna 4,1 %.
Toimintakulut sisältävät tässä vaiheessa henkilöstökulujen (+2,5 %) ja palvelujen
ostojen (+2,6 %) lisäksi kaikki toimialojen tekemät lisäysesitykset. Kulujen
kokonaiskasvuksi muodostuu näin 4,7 %. Kehysvaihtoehto 22A sisältää myös yhden
terveyskeskuslääkärin palkkauksen vaatimat henkilöstömenojen lisäyksen. Tämä
lisäys sisältyy sote-menoihin. Vaihtoehto 22A on alijäämäinen -100 000 e.
Kehysvaihtoehto 22B perustuu ns. nollatulokseen sisältäen toimialojen esitykset ilman
lisälääkäriä. Ylijäämäiseen tulokseen päästään karsimalla toimialojen esityksiä.
Tuloslaskelma on esityslistan oheismateriaalina. Toimialajohtajat ovat mukana
kokouksessa selostamassa toimialojensa esityksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa vuoden 2022 talouskehyksen talousarvion laadinnan pohjaksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti pitää ylimääräisen, talousarvion kehykseen keskittyvän
kokouksen ma 27.9. klo 17.30. Kokoukseen tuodaan ns. nollatulokseen
perustuva talousarvion raamiesitys kokouksessa käyty keskustelu huomioiden.
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Kunnanhallitus, 27.09.2021, § 210
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 KEHYSESITYS_2022.xlsx
Vuoden 2022 talousarviokehyksen laadintaa on jatkettu kunnanhallituksen viime
kokouksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Menokehyksen pohjana olevasta
tuloarviosta on vähennetty kertaluonteisia tuloja (mm. metsänmyynnin lisäys) ja
toisaalta toimialojen menolisäysesityksiä on karsittu n. 350 000 euroa. Menolisäykset
sisältävät kuitenkin kunnanhallituksen kannan mukaisesti uuden
terveyskeskuslääkärin määrärahan 100 000 euroa sekä 10 000 euron lisämäärärahat
järjestöjen tukemiseen (Laineen ponsi kv 31.5.2021) ja osallistuvaan budjetointiin.
Sekä tulojen että menojen kasvuksi on näillä muutoksilla tulossa +3,6 % ja tilikauden
ylijäämäksi 239 000 euroa. Menokehyksen suuruus on 37 980 800 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa vuoden 2022 menokehyksen talousarvion laadinnan pohjaksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion laadinnan pohjaksi menokehyksen, jonka
suuruus on 37 980 800 euroa. Lautakunnat laativat omat talousarvionsa tältä pohjalta,
minkä lisäksi ne voivat tehdä kehyksen ylittäviä, perusteltuja lisäysesityksiä
talousarvioon.

Kunnanhallitus, 18.10.2021, § 234
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 TA2022TULOSLASKELMA.pdf
2 TA2022TEHTÄVÄALUEET.pdf
3 TA2022INVESTOINNIT.pdf
Kunnanhallituksen antaman kehyksen jälkeen lautakunnat ovat käsitelleet omia
talousarvioesityksiään. Toimialat ovat esittäneet toimintakuluihin lisäyksiä, jotka
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kasvattavat annettua kehystä n. 400 000 euroa. Verotuloarviota on pienennetty n. 150
000 ja valtionosuusarviota vastaavasti kasvatettu n. 250 000 euroa. Arviot perustuvat
viimeisimpiin käytettävissä oleviin tietoihin. Tilikauden alijäämäksi on käsittelyjen ja
muutosten jälkeen muodostumassa - 145 000 euroa. Investointien kokonaismeno on
n. 3,2 miljoonaa euroa. Kokouksessa talousarvioesitystä selostetaan tarkemmin, myös
siltä osin, miten tavoitteeksi asetettu ns. nollatulos on saavutettavissa.
Valmistelun pohjana oleva tuloslaskelma, lautakuntien esitykset tehtäväalueittain sekä
investointien yhteenveto ovat kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion tämän hetkisen valmistelutilanteen tiedokseen
ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Seuraavaan kokoukseen
kutsutaan kuultavaksi Raision sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 256
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 TA2022TULOSLASKELMA.pdf
2 TA2022TEHTÄVÄALUEET.pdf
3 TA2022INVESTOINNIT.pdf
4 KEHYSESITYS_2022.xlsx
5 Tuloslaskelma 1 2022.xlsx
6 Osallisuusohjelma.pptx
7 Hyvinvointiohjelma.pdf
8 Elinvoimaohjelma.pptx
9 KEHYSESITYS_20210920.xlsx
Kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi. Kokouksen jälkeen on talousarviota käsitelty lautakunnissa ja
toimialoilla. Käsittelyjä selostetaan kokouksessa.
Kunnanhallituksen tulee tässä vaiheessa antaa jatkovalmisteluohjeet siten, että
valtuustolle annettava talousarvioesitys voidaan hyväksyä seuraavassa
kunnanhallituksen kokouksessa.
Ehdotus
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Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus tekee talousarvioesitykseen tarvittavat muutokset ja antaa
ohjeet jatkovalmistelun pohjaksi.
Päätös
Kunnanhallitus antoi ohjeet talousarvioehdotuksen jatkokäsittelyyn.
Talousarvioehdotusta käsitellään seuraavan kerran 15.11. pidettävässä kokouksessa.
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§ 257
Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta sekä
lisämäärärahaesitys
RUS-2021-642
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Sosiaali- ja terveyspalveluihin on kunnan talousarviossa kuluvalle vuodelle varattu n.
16,5 miljoonaa euroa. Viimeisimmän ennusteen mukaan määrärahatarve on n. 17,6
miljoonaa euroa. Suurin määrärahan lisätarve on perhepalveluissa, 470 000 euroa.
Kokonaisuudessaan sote-palveluihin osoitettuja määrärahoja tulisi korottaa 1 100
000 euroa. Esityslistan oheismateriaalina on tehtäväalueittainen toteumaennuste sote-
määrärahojen osalta.
Tarvittava määrärahalisäys on otettu huomioon kuluvan vuoden
talousarvioennusteessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan
sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueella siten, että lisämääräraha myönnetään
sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueille seuraavasti:
210 Aikuissosiaalityö ja psykosos.palvelut

- 80 000

212 Perhepalvelut

+ 470 000

220 Vammaispalvelut

+ 90 000

240 Hoito- ja hoivapalvelut

+ 370 000

250 Perusterveydenhuolto

+ 150 000

270 Suun terveydenhuolto

+ 50 000

290 Erikoissairaanhoito

+ 50 000

Kaikki yhteensä

+ 1 100 000

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 258
Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen eräiden määrärahojen osalta sekä
lisämäärärahaesitys
RUSDno-2021-647
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Vuoden 2021 talousarviossa on eräitä määrärahoja varattu Yleishallintoon, vaikka ne
kohdistuvat kaikille toimialoille. Tällaisia ovat mm. kesätyöntekijöiden
palkkausmäärärahat. Määrärahojen oikean kohdentumisen periaatteen mukaisesti
rahat tulee kuitenkin osoittaa niille toimialoille, joihin ne kuluvan vuoden aikana ovat
kohdistuneet. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan.
Vuoden 2021 aikana on tehty määrärahoja vaativia päätöksiä, joihin ei ole varauduttu
talousarviossa. Kustannuksiin on siten osoitettava lisämäärärahoja. Tällaisia ovat
olleet mm. soteyhteistoiminta-alueen nykytilaselvityksen teettäminen ja As.Oy
Ruskolasta hankitun liikekiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan
ja lisämäärärahoja myönnetään seuraavasti:
1. Kesätyömäärärahoista 32 740 euroa Yleishallinnon
menokohdalta Varhaiskasvatukseen 8480 euroa, Hyvinvointipalveluihin 7 400 euroa
ja Tilahallinto- ja vuokrauspalveluihin 16 860 euroa. Muutoksilla ei ole vaikutusta
talousarvion loppusummaan.
2. Keväällä 2021 tehdyn Raision ja Ruskon välisen yhteistoiminta-alueen nykytilan
selvitykseen Ruskon osuus 7 500 euroa. Lisämääräraha osoitetaan Yleishallintoon.
3. Kesäkuussa 2021 toimitettujen kuntavaalien nettokustannusten ylitykseen Covid19-
viruksen johdosta 10 300 euroa. Lisämääräraha osoitetaan Yleishallintoon.
4. Tammikuussa AsOy Ruskolasta hankitun liikekiinteistön (ent.apteekki) vastike- ja
sähkökuluihin vuonna 2021 10 000 euroa. Lisämääräraha osoitetaan Tilahallintoon.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 259
Hallintosäännön tarkistaminen
RUSDno-2021-648
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Hallintosääntö muutosehdotuksineen.pdf
Hallintosääntöä on viimeksi tarkistettu valtuuston päätöksellä 27.5.2019 § 35. Tätä
ennen valtuusto hyväksyi uuden kuntalain voimaantuloon liittyen hallintosäännön
kokouksessaan 29.5.2017 tehden vielä lisäyksiä ja tarkennuksia kokouksessaan
27.8.2018.
Merkittävimmät nyt esitettävät hallintosääntömuutokset kohdistuvat opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan toimivaltaan sekä näiden
alaisten viranhaltijoiden päätösvaltaan. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
toimialajohtajuuteen on esitetty muutettavaksi siten, että toimialaa johtavat jaetusti
varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori. Lisäksi esityksessä huomioidaan valtuuston
27.9.2021 § 65 mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenmäärän
muuttuminen sekä esille tullut tarve sosiaali- ja terveysjaoston jäsenmäärän
muuttamisesta.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt 22.9.2020 aloitteen neuvoston jäsenten
osallistumisesta hyvinvointilautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja
ympäristölautakunnan sekä tarvittaessa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä
kunnanhallituksen kokouksiin. Aloitteen mukaan neuvosto nimeäisi itse edustajansa
sekä heille varajäsenet. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.10.2020
todeten palaavansa asiaan valtuustokauden vaihtumisen yhteydessä. Nykyisen
hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden (kuin
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan) läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin kuten
nuorisovaltuustokin. Kunnanhallitus on antanut tekniselle lautakunnalle, opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnalle sekä hyvinvointilautakunnalle ohjeen siitä, että
lautakunnat voivat yksittäistapauksissa nuorisovaltuustoa kiinnostavissa tai muuten
nuorisoa keskeisesti koskettavissa asiakohdissa myöntää nuorisovaltuuston
edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden lautakunnan kokoukseen. Päätöksen
kutsumisesta tekee lautakunnan puheenjohtaja. Vastaavan sisältöinen linjaus
voitaisiin tehdä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan osalta tekemättä muutosta
tältä osin hallintosääntöön.
Hallintosääntö muutosesityksineen on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
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Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä
hallintosäännön tarkistuksen esityslistan oheismateriaalin mukaisena.
Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa lautakunnille ohjeen siitä, että lautakunnat
(hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta) voivat yksittäistapauksissa vanhus- ja
vammaisneuvostoa kiinnostavissa tai muuten kyseisiä kohderyhmiä keskeisesti
koskettavissa asiakohdissa myöntää vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalle puhe-
ja läsnäolo-oikeuden lautakunnan kokoukseen. Päätöksen kutsumisesta tekee
lautakunnan puheenjohtaja.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 260
Lausunnon antaminen Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisesta ohjelmasta 2022-
2025
RUSDno-2021-646
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2022-2025 LUONNOS.pdf
Turun kaupunkiympäristön tonttipalvelut pyytää seudun kaupunkien ja kuntien sekä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton lausuntoa 30.9.2021
päivätystä Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman luonnoksesta
vuosille 2022-2025. Ohjelma on päivitetty versio vuonna 2018 hyväksytylle Turun
kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittiselle ohjelmalle 2018-2021. Ohjelman
päivittämisestä on sovittu valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välisessä
maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa 2020-2031 (toimenpide 22).
Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittista ohjelmaa vuosille 2022-2025 on
valmisteltu seudullisen maankäytön yhteistyöryhmän alaisuudessa toimivan
valmisteluryhmän toimesta. Turun kaupunkiseudun MAL-ohjaursryhmä päätti
kokouksessaan 29.9.2021 lähettää ohjelman lausunnoille. Tavoitteena on, että
lausuntokierroksen jälkeen kunnat hyväksyvät ohjelman.
Ohjelman taustaksi on kartoitettu asunto- ja maapolitiikan lähtökohtia, kuten
ilmastonmuutoksen vaikutusta, väestörakenteen muutosta, asuntokuntien
rakennetta, väestönkasvun tekijöitä, asumistoiveita sekä asuntokannan rakennetta.
Asunto- ja maapolitiikan tavoitteilla pyritään yhtenäistämään kaupunkiseudun kuntien
maapoliittisia periaatteita sekä määritellään MAL-sopimuksen kirjauksen mukaisesti
asuntotuotantotavoitteet (ml. ARA-tuotannon osuus) ja toimenpiteet sosiaalisesti
kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi.
Yhteistyössä laadituilla seudun kuntien maapolitiikan strategisilla linjauksilla ja
toimintaperiaatteilla pyritään eheään, kustannustehokkaaseen ja toimivaan
yhdyskuntarakenteeseen. Yhdessä sovituilla asumisen toimenpiteillä tavoitellaan
kilpailukykyisempää kaupunkiseutua. Asuntotuotannon ohjaamisella pyritään
seudullisesti varautumaan väestön määrän kokonaiskasvuun. Seudullisen
yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteena on pyrkiä turvaamaan eri
elämäntilanteisiin ja varallisuustasoihin sopiva monipuolinen ja korkeatasoinen
asuntotuotanto.Tarkoituksena on, että ohjelmaa tullaan noudattamaan kunnissa
ohjeellisena.
Asunto- ja maapoliittisen ohjelman tiivistelmän mukaan kaupunkiseudun yhteisellä
asunto- ja maapoliittisella ohjelmalla pyritään edistämään maankäytön suunnittelun ja
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asuntopolitiikan yhteistyötä sekä tehostamaan maa- ja asuntopoliittisia toimenpiteitä
rakennemallia tukevalla tavalla. Uusi asuntotuotanto sijoitetaan seudun
kokonaisuuden kannalta yhteisvastuullisesti, tuottaen monipuolista ja houkuttelevaa
kaupnkirakennetta. Kansallista ilmastopolitiikkaa tuetaan yhdyskuntarakennetta
eheyttävällä maankäytön suunnittelulla.
Kuntien tavoitteena on ylläpitää raakamaavarantoa vähintään 3 vuoden tarvetta
vastaavasti. Monipuolista asemakaavareserviä ylläpidetään kolmen vuoden
tarpeeseen ja yleiskaavavarantoa vähintään 10 vuoden päähän.
Aktiivista maanhankintaa harjoitetaan keskeisiltä rakennemallin mukaisilta
kasvualueilta ennen asemakaavoitusta. Rakennemallissa esitetty vaiheistus otetaan
huomioon maanhankinnoissa. Raakamaan hinnoittelun periaatteet pyritään
yhdenmukaistamaan . Tätä varten toteutetaan seurantaa esittämällä kuntien
raakamaan hankinnat hintoineen kartalla. Maankäyttösopimuksia ei pääsääntöisesti
tehdä kuntien keskeisillä raakamaan hankinta-alueilla.
Maankäyttösopimus tehdään, jos asemakaavassa osoitetaan yksittäiselle

maanomistajalle vähintään 500 k-m2 lisää rakennusoikeutta. Maankäyttösopimuksin
maanomistajalta peritään kaava-alueen rakentamista palvelevan
yhdyskuntarakentamisen kustannukset 100-prosenttisesti. Vaihtoehtoisesti
sopimuskorvauksen vähimmäismäärä on 50 % asemakaavasta johtuvasta
asemakaavan mukaisen tontin arvonnoususta. Jos maanomistajia on useampia,
kustannukset jaetaan saatavan hyödyn suhteessa.
Tontinluovutuksen valintatapa ja luovutusmuoto sekä -ehdot ratkaistaan itsenäisesti
kunnissa. Tavoitteena on pitää tonttien markkinataso kohtuullisena. Tonttien
hinnoittelua seurataan vuosittain esittämällä kuntien tonttikaupat hintoineen kartalla.
Asemakaavojen toteutumisen edistämiseksi rakentamattomille asuintonteille
määrätään korotettu kiinteistövero. Kuntien tulee myös tapauskohtaisesti harkita
rakennuskehotuksen antamista ja tontin lunastamista rakentamiskäyttöön.
Asemakaavoitetun alueen reunavyöhykkeen rakentamista ohjataan maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisin keinoin. Asemakaavoitettavaksi suunnitellut alueet ovat
suunnittelutarvealueita. Niiden maankäyttöä ja rakentamista ohjataan pääasiassa
asemakaavalla. Asemakaavoitettavilla alueilla voidaan soveltaa myös
suunnittelutarveharkintamenettelyä. Tällöin suunnittelutarveharkinnassa on
suhtauduttava erityisen kriittisesti siihen, että rakentaminen ei aiheuta haittaa
kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Asemakaava-alueen ulkopuolella haja-asutusalueilla rakennuslupa voidaan myöntää
maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemillä edellytyksillä. Ranta-alueilla toimitaan
voimassa olevan kaavan mukaisesti. Loma-asuntojen käyttötarkoitusta ei muuteta, jos
muutos aiheuttaa yhdyskuntarakenteen epätarkoituksenmukaista hajaantumista.
Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muuttamista pysyvään asuntokäyttöön
seurataan seudulla vuosittain.
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Asuntotuotannossa varaudutaan rakennemallin tavoitteen mukaisesti noin 75.000
asukkaan kasvuun ja 78.000 asunnon lisäykseen vuoteen 2035 mennessä. Ennakoitua
nopeamman kasvun seurauksena tavoitteita on osittain tarkistettu, jotta voidaan
varmistaa, että kasvun jatkumiselle on edellytyksiä kaavoituksessa ja
yhdyskuntarakenteen suunnittelussa. Pääosa seudun kasvusta pyritään
kohdentamaan ydinkaupunkialueelle. Ydinkaupunkialueen ulkopuolella kasvu
kohdistetaan pääasiassa rakennemallissa määriteltyihin taajamiin.
Kaupunkiseudun asuntotarjontaa monipuolistetaan siten, että erilaisten
hallintamuotojen ja talotyyppien tarjonta on riittävää eri puolilla kaupunkiseutua.
Myös asuntojen keskikoon kehitykseen on kiinnitettävä huomiota erityisesti Turussa.
Monipuolisuus huomioidaan sekä uusilla asuinalueilla että vanhoja asuinalueita
täydennettäessä. Seudullisena tavoitteena hallintamuotojen osalta on, että vuoteen
2025 mennessä uusista asunnoista 62 % on vapaarahoitteisia omistusasuntoja, 16 %
arava- ja korkotukivuokra-asuntoja, 19 % muita vuokra-asuntoja ja 3 %
asumisoikeusasuntoja.
Talotyyppien osalta tavoitteena on kasvattaa erityisesti kerrostalotuotannon määrää
ydinkaupunkialueella rakennemallin tavoitteiden toteutumisen mahdollistamiseksi.
Seudun uusista asunnoista 64 % on kerrostaloasuntoja, 16 % rivi- tai ketjutaloasuntoja
sekä 20% omakotiasuntoja.
Seudun tavoitteena on tasapuolinen kaupunkikehitys, jolla pyritään demografisesti ja
sosioekonomisesti kestävään asukasrakenteeseen. Valtion tukeman kohtuuhintaisen
ARA-tuotannon osuutta koko asuntotuotannosta pyritään kasvattamaan kohti Marinin
hallitusohjelman mukaista 35 %:n tasoa kuitenkin siten, että alueet kehittyvät
tasapainoisesti.
Luonnokseen tavoitetilaksi merkittyä rakentamattoman tontin korotettua
kiinteistöveroa Ruskolla ei ole käytössä. Karttaan on päivitetty asemakaavoitettavaksi
suunnitellut alueet, mm. Ketunluolan laajennuksen alue.
Luonnos Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittiseksi ohjelmaksi 2022-2025 on
esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa laaditusta
luonnoksesta Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittiseksi ohjelmaksi 2022-
2025.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti
yksimielisesti lisätä lausuntoon seuraavaa:
Ruskon kunta edellyttää, että ohjelman tarkoitus on toimia ohjeellisena kuntien
päätöksenteon tukena eikä sillä ole toimielimiä sitovaa vaikutusta.
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§ 261
Vaalien ulkomainonta
RUS-2021-641
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso
on kotimaassa 12.-18.1.2022. Kuntaliitto on suositellut, että vaalien ulkomainonta
aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 5.1.2022.
Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämisen suhteen.
Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen
suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on
aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, maisemakuvalliset syyt
sekä ympäristön siisteys. Vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan
katsoa edelleen olevan tiedotusarvoa.
Vaalimainospaikkojen maksullisuudesta ei ole annettu erityisiä suosituksia.
Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että kunnan järjestämät mainospaikat ovat
ehdokkaita asettaneille tahoille maksuttomia. Ruskolla vaalimainospaikat eivät ole
olleet maksullisia missään kunnallisissa tai valtiollisissa vaaleissa.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka
edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikoille tai
niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien
vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy
vaalihuoneistoihin tai niiden sisäänkäynteihin. Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan
maanomistajan/-haltijan suostumus. Tienvarsimainonnasta säädetään maantielain 52
ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille.
Vuonna 2021 toimitetussa kuntavaalissa Ruskon kunnan ulkomainonta järjestettiin
seuraavasti:
Ruskon kunnanosa: keskustan K-kaupan piha-alueella, Lähteenmäessä ravintola
Ruskon Tähden piha-alueella, S-Marketin piha-alueella ja Merttelän koulun
risteyksessä.
Vahdon kunnanosa: Valkiavuoren ns. Kirkonseudun asemakaava-alueen
sisäänmenotien risteyksessä ja liikekeskuksen edustalla.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaalien ulkomainonta voidaan aloittaa
viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 5.1.2022.
Vaalien ulkomainonta toteutetaan seuraavilla alueilla, joihin kunta järjestää
vaalimainostelineet:
Ruskon kunnanosa: keskustan K-kaupan piha-alue, Lähteenmäessä entisen ravintola
Ruskon Tähden piha-alue, S-Marketin piha-alue ja Merttelän koulun risteys,
Vahdon kunnanosa: Valkiavuoren ns. kirkonseudun asemakaava-alueen
sisäänmenotien risteys ja liikekeskuksen edusta.
Vaalien ulkomainnonnasta vastaa tekninen johtaja Mika Heinonen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Hyvinvointilautakunta, § 77,19.10.2021
Kunnanhallitus, § 262, 01.11.2021
§ 262
Taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus
RUSDno-2021-635
Hyvinvointilautakunta, 19.10.2021, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on
tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää
eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen.
Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos
saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle
oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja.
Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.
Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen
uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 §
186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja
Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla eli vuodeksi 2021.
Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle
tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta
laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että
painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina.
Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille
suunnattavista taidemuodoista.
Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 merkitä kunnanhallituksen päätöksen
tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan
oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää
kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä
monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä
osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet
ja niiden rahoitus. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja
ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin vuodelle (26 kpl), ja että
jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija.
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Osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita kunnanhallitus
päätti 29.3.2021 § 68 vuoden 2021 osalta, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen
osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta
erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea
erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu.
Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen
järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim.
musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen
perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että viimeistään vuoden 2023 aikana ”
taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien
oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen
vaihtoehtoisia tapoja”.
Kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa tällä
hetkellä 19 kpl. Lukuvuodeksi 2020–2021 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille on
määritelty 1 220 euroa vuodessa. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä
valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille.
Vuoden 2022 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus,
millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen Hyvinvointijohtaja, Jari Hjelm Kirjasto- ja
kulttuuripalvelupäällikkö
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taiteen
perusopetuksen ostopalvelusopimus hyväksytään määräajaksi vuodeksi 2022 rajatulla
oppilaspaikkamäärällä (22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 262
Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on
tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää
eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen.
Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos
saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle
oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja.
Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.
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Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen
uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 §
186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja
Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla eli vuodeksi 2021.
Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle
tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta
laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että
painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina.
Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille
suunnattavista taidemuodoista.
Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 merkitä kunnanhallituksen päätöksen
tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan
oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää
kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä
monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä
osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet
ja niiden rahoitus. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja
ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin vuodelle (26 kpl), ja että
jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija.
Osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita kunnanhallitus
päätti 29.3.2021 § 68 vuoden 2021 osalta, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen
osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta
erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea
erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu.
Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen
järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim.
musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen
perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että viimeistään vuoden 2023 aikana ”
taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien
oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen
vaihtoehtoisia tapoja”.
Kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa tällä
hetkellä 19 kpl. Lukuvuodeksi 2020–2021 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille on
määritelty 1 220 euroa vuodessa. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä
valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille.
Vuoden 2022 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus,
millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus hyväksyy taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen määräajaksi, vuodeksi 2022 rajatulla oppilaspaikkamäärällä
(22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian hyvinvointilautakunnalle
uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa on selvitettävä, miten kunnanhallituksen
aiemmin asiassa tekemät linjaukset toteutetaan ja miten linjauksen johdosta säästyvät
varat tullaan käyttämään?
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Hyvinvointilautakunta, § 78,19.10.2021
Kunnanhallitus, § 263, 01.11.2021
§ 263
Vahdon lähikirjaston omatoimiprojektin toteuttaminen
RUSDno-2021-636
Hyvinvointilautakunta, 19.10.2021, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen, Jari Hjelm
mikko.hulkkonen@rusko.fi, jari.hjelm@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö
Kunnanvaltuusto on varannut taloussuunnitelman mukaisesti investointimäärärahan
vuosille 2020–2021 kirjastojen omatoimipalvelujen käyttöön ottamiseksi.
Omatoimipalvelun mahdollistamiseksi investointimäärärahaa on varattu pääkirjastoa
varten 20 000 euroa vuodelle 2020 sekä 12 000 euroa vuodelle 2021. Lähikirjastoon
investointimäärärahaa on varattu 20 000 euroa vuodelle 2021. Kunnanvaltuuston
päätöksellä omatoimipalvelun investointiprojektia valvoo kunnanhallitus.
Omatoimikirjasto on yleisessä käytössä oleva termi, jolla tarkoitetaan asiakkaan
mahdollisuutta käydä kirjastossa ja käyttää osaa palveluista myös silloin, kun
henkilökuntaa ei ole paikalla. Omatoimipalvelu alkaa olla vakiintunut normaali osa
kirjastojen palveluprosessia myös silloinkin, kun henkilökunta on paikalla, sillä
omatoimitekniikka tehostaa lainauksen ja palautuksen prosesseja. Omatoimikirjasto
ei kuitenkaan ole koskaan täysin omatoiminen; palvelun edellytyksenä on
ammattitaitoinen kirjastohenkilökunta, omatoimikäytön mahdollistava
itsepalvelutekniikka sekä tekninen valvonta.
Pääkirjastoon omatoimipalveluun tarvittavat keskeiset kirjastotekniikan asennustyöt
ja muu aineiston valmistelu tehtiin keväällä 2020, jolloin kirjastot olivat asiakkailta
suljettuina koronapandemian vuoksi. Omatoimikirjastopalvelu otettiin käyttöön
pääkirjastolla asteittain kesällä 2020. Syksyllä 2021 pääkirjaston
omatoimikirjastotekniikkaa vielä investointisuunnitelman mukaisesti täydennetään.
Vahdon lähikirjaston omatoimipalvelun mahdollistavan tekniikan asennus
suunniteltiin kevääksi-kesäksi 2021, mutta se on viivästynyt, mm.
esteettömyyskartoituksen viivästymisestä johtuen ja koska esteettömyyskorjausten ja
omatoimihankkeen toteutusjärjestyksestä ei ole vielä syntynyt selvyyttä. Mikäli
omatoimipalvelua koskeva investointihanke halutaan kunnanvaltuuston päätöksen
mukaisesti toteuttaa tänä vuonna, on kirjastotekniikka tilattava palvelutuottajalta
saatujen tilaustietojen mukaan pikaisesti.
Esteettömyyskoordinaattori on antanut esteettömyystarkastuslausunnon sekä pää-
että lähikirjaston tiloista. Lausuntojen mukaan kummassakin toimipisteessä on
tehtävä esteettömyyskorjauksia. Esteettömyyskoordinaattorin mukaan tiloilta ei
kuitenkaan edellytetä täydellistä esteettömyyttä, eikä se ole rakennusten iän ja
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muuttuneiden ohjeiden mukaan aina mahdollistakaan, mutta puutteet on tuotava
selvästi esiin palvelun verkkosivulla. Pääkirjaston esteettömyyttä ja saavutettavuutta
on parannettu vuosina 2020 ja 2021, ja sisäänkäynnin korjaukset saadaan päätökseen
loppuvuoden 2021 aikana. Parannuksia on toteutettu
esteettömyysinvestointihankkeen (8031) määrärahalla.
Ennakkoarvioiden mukaan Vahdon lähikirjaston esteettömyyskorjaukset muodostuvat
rakennuksen iän ja rakennustekniikan vuoksi väistämättä korkeiksi. Keskeisimpänä
työnä rakennuksen kuisti olisi uusittava ja ulko-ovi kohotettava asiakastilan tasoon
rampilla tai hissillä. Korjaustoimien karkea hinta-arvio on alkaen 50 000 euroa.
Taloussuunnitelmaan on vuodelle 2022 varattu esteettömyyskartoituksiin ja
korjauksiin yhteensä 40 000 euroa. Esteettömyystyöryhmän alustavien suunnitelmien
mukaan määrärahaa tulisi suunnata ensi sijassa terveysaseman
esteettömyyskorjauksiin. Määräraha ei myöskään yksinään riittäisi kattamaan
lähikirjaston korjauksia. Tästä syystä tulevaan talousarvioon vuodelle 2022 on esitetty
30 000 euron lisämäärärahaa esteettömyyskorjauksiin nimenomaan lähikirjastoon.
Keskeisenä kysymyksenä tässä vaiheessa on ratkaistava, kuinka omatoimipalvelun ja
esteettömyyskorjausten suhteen toimitaan Vahdon lähikirjastossa. Koska
omatoimipalvelun hankinnat on tehtävä pikaisesti, mikäli ne aiotaan ehtiä hankkia
kuluvan vuoden investointimäärärahasta valtuuston päätöksen mukaisesti, on
hankintapäätös tehtävä ennen kuin tulevan vuoden investointimäärärahoista
esteettömyyskorjauksiin on päätetty. Toisaalta asennustyön aikataulusta johtuen
välttämättömät esteettömyyskorjaukset päästään aloittamaan välittömästi vuoden
2022 alusta, mikäli talousarvio sen mahdollistaa.
Esitettävä toteutussuunnitelma olisi, että lähikirjaston omatoimipalvelulaitteistot
hankitaan investointisuunnitelman mukaisesti, ja ne asennetaan ja otetaan käyttöön
nykyiseen lähikirjastotilaan loppuvuoden 2021 aikana. Välttämättömät
esteettömyyskorjaukset aloitetaan mahdollisimman pian, viimeistään alkuvuonna
2022 tiedostaen samalla, että korjauksissa on otettava huomioon lähikirjaston
kiinteistön iän ja rakenteen aiheuttamat rajoitukset ja talousarvion mahdollistama
taso. Esteettömyyskorjauksia tehdään kirjastossa kohtuullistamisperiaatteen
mukaisesti siksi asteittain. Samaan aikaan tiedostetaan, että kunnan alueella on jo yksi
pääosin esteetön kirjasto. Ko. toteutussuunnitelmasta on informoitu Ruskon vanhus-
ja vammaisneuvostoa sekä alueellista esteettömyyskoordinaattoria.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että lähikirjaston
omatoimipalvelulaitteistot hankitaan investointisuunnitelman mukaisesti, asennetaan
ja otetaan käyttöön nykyiseen lähikirjastotilaan loppuvuoden 2021 aikana ja aloitetaan
välttämättömät esteettömyyskorjaukset mahdollisimman pian, viimeistään
alkuvuonna 2022 tiedostaen samalla, että korjauksissa on otettava
kohtuullistamisperiaatteen mukaisesti huomioon lähikirjaston kiinteistön aiheuttamat
rajoitukset ja talousarvion mahdollistama taso.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 263
Kunnanvaltuusto on varannut taloussuunnitelman mukaisesti investointimäärärahan
vuosille 2020–2021 kirjastojen omatoimipalvelujen käyttöön ottamiseksi.
Omatoimipalvelun mahdollistamiseksi investointimäärärahaa on varattu pääkirjastoa
varten 20 000 euroa vuodelle 2020 sekä 12 000 euroa vuodelle 2021. Lähikirjastoon
investointimäärärahaa on varattu 20 000 euroa vuodelle 2021. Kunnanvaltuuston
päätöksellä omatoimipalvelun investointiprojektia valvoo kunnanhallitus.
Omatoimikirjasto on yleisessä käytössä oleva termi, jolla tarkoitetaan asiakkaan
mahdollisuutta käydä kirjastossa ja käyttää osaa palveluista myös silloin, kun
henkilökuntaa ei ole paikalla. Omatoimipalvelu alkaa olla vakiintunut normaali osa
kirjastojen palveluprosessia myös silloinkin, kun henkilökunta on paikalla, sillä
omatoimitekniikka tehostaa lainauksen ja palautuksen prosesseja. Omatoimikirjasto
ei kuitenkaan ole koskaan täysin omatoiminen; palvelun edellytyksenä on
ammattitaitoinen kirjastohenkilökunta, omatoimikäytön mahdollistava
itsepalvelutekniikka sekä tekninen valvonta.
Pääkirjastoon omatoimipalveluun tarvittavat keskeiset kirjastotekniikan asennustyöt
ja muu aineiston valmistelu tehtiin keväällä 2020, jolloin kirjastot olivat asiakkailta
suljettuina koronapandemian vuoksi. Omatoimikirjastopalvelu otettiin käyttöön
pääkirjastolla asteittain kesällä 2020. Syksyllä 2021 pääkirjaston
omatoimikirjastotekniikkaa vielä investointisuunnitelman mukaisesti täydennetään.
Vahdon lähikirjaston omatoimipalvelun mahdollistavan tekniikan asennus
suunniteltiin kevääksi-kesäksi 2021, mutta se on viivästynyt, mm.
esteettömyyskartoituksen viivästymisestä johtuen ja koska esteettömyyskorjausten ja
omatoimihankkeen toteutusjärjestyksestä ei ole vielä syntynyt selvyyttä. Mikäli
omatoimipalvelua koskeva investointihanke halutaan kunnanvaltuuston päätöksen
mukaisesti toteuttaa tänä vuonna, on kirjastotekniikka tilattava palvelutuottajalta
saatujen tilaustietojen mukaan pikaisesti.
Esteettömyyskoordinaattori on antanut esteettömyystarkastuslausunnon sekä pää-
että lähikirjaston tiloista. Lausuntojen mukaan kummassakin toimipisteessä on
tehtävä esteettömyyskorjauksia. Esteettömyyskoordinaattorin mukaan tiloilta ei
kuitenkaan edellytetä täydellistä esteettömyyttä, eikä se ole rakennusten iän ja
muuttuneiden ohjeiden mukaan aina mahdollistakaan, mutta puutteet on tuotava
selvästi esiin palvelun verkkosivulla. Pääkirjaston esteettömyyttä ja saavutettavuutta
on parannettu vuosina 2020 ja 2021, ja sisäänkäynnin korjaukset saadaan päätökseen
loppuvuoden 2021 aikana. Parannuksia on toteutettu
esteettömyysinvestointihankkeen (8031) määrärahalla.
Ennakkoarvioiden mukaan Vahdon lähikirjaston esteettömyyskorjaukset muodostuvat
rakennuksen iän ja rakennustekniikan vuoksi väistämättä korkeiksi. Keskeisimpänä
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työnä rakennuksen kuisti olisi uusittava ja ulko-ovi kohotettava asiakastilan tasoon
rampilla tai hissillä. Korjaustoimien karkea hinta-arvio on alkaen 50 000 euroa.
Taloussuunnitelmaan on vuodelle 2022 varattu esteettömyyskartoituksiin ja
korjauksiin yhteensä 40 000 euroa. Esteettömyystyöryhmän alustavien suunnitelmien
mukaan määrärahaa tulisi suunnata ensi sijassa terveysaseman
esteettömyyskorjauksiin. Määräraha ei myöskään yksinään riittäisi kattamaan
lähikirjaston korjauksia. Tästä syystä tulevaan talousarvioon vuodelle 2022 on esitetty
30 000 euron lisämäärärahaa esteettömyyskorjauksiin nimenomaan lähikirjastoon.
Keskeisenä kysymyksenä tässä vaiheessa on ratkaistava, kuinka omatoimipalvelun ja
esteettömyyskorjausten suhteen toimitaan Vahdon lähikirjastossa. Koska
omatoimipalvelun hankinnat on tehtävä pikaisesti, mikäli ne aiotaan ehtiä hankkia
kuluvan vuoden investointimäärärahasta valtuuston päätöksen mukaisesti, on
hankintapäätös tehtävä ennen kuin tulevan vuoden investointimäärärahoista
esteettömyyskorjauksiin on päätetty. Toisaalta asennustyön aikataulusta johtuen
välttämättömät esteettömyyskorjaukset päästään aloittamaan välittömästi vuoden
2022 alusta, mikäli talousarvio sen mahdollistaa.
Esitettävä toteutussuunnitelma olisi, että lähikirjaston omatoimipalvelulaitteistot
hankitaan investointisuunnitelman mukaisesti, ja ne asennetaan ja otetaan käyttöön
nykyiseen lähikirjastotilaan loppuvuoden 2021 aikana. Välttämättömät
esteettömyyskorjaukset aloitetaan mahdollisimman pian, viimeistään alkuvuonna
2022 tiedostaen samalla, että korjauksissa on otettava huomioon lähikirjaston
kiinteistön iän ja rakenteen aiheuttamat rajoitukset ja talousarvion mahdollistama
taso. Esteettömyyskorjauksia tehdään kirjastossa kohtuullistamisperiaatteen
mukaisesti siksi asteittain. Samaan aikaan tiedostetaan, että kunnan alueella on jo yksi
pääosin esteetön kirjasto. Ko. toteutussuunnitelmasta on informoitu Ruskon vanhus-
ja vammaisneuvostoa sekä alueellista esteettömyyskoordinaattoria.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että lähikirjaston omatoimipalvelulaitteistot hankitaan
investointisuunnitelman mukaisesti, asennetaan ja otetaan käyttöön nykyiseen
lähikirjastotilaan loppuvuoden 2021 aikana ja aloitetaan välttämättömät
esteettömyyskorjaukset mahdollisimman pian, viimeistään alkuvuonna 2022
tiedostaen samalla, että korjauksissa on otettava kohtuullistamisperiaatteen
mukaisesti huomioon lähikirjaston kiinteistön aiheuttamat rajoitukset ja talousarvion
mahdollistama taso.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 264
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 6
RUSDno-2021-649
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 6.pdf
2 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportointi, Työmaakokous 6.pdf
3 maksuerätaulukko ja laskutus.pdf
4 Työmaatiedote Maunun koulu 2021_09.pdf
Esityslistan oheismateriaalina ovat Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen
kuukausiraportti 6, maksuerätaulukko sekä työmaatiedotteet.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen
kuukausiraportti 6:n tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 265
Hallintokuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
- Hyvinvointilautakunta - Kokous 19.10.2021
- Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kokous 21.10.2021

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.
cloudnc.fi/
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja
päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän
pykälän käsittelyä siirretty.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 266
Viranhaltijapäätökset
KuntaL 51 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka
on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia
tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen
viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa
tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian
ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa,
jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita.”
Kunnanjohtaja
Muut asiat:
§ 11 Etätyösuosituksen jatkaminen ja kunnanviraston suljettuna olo, 15.10.2021
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 6.8. -
28.10.2021 tietoon saatetuiksi. Samalla kunnanhallitus toteaa, että se ei käytä em.
päätöksiin otto-oikeuttaan.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Ilmoitus- ja muut asiat
Kunnanjohtaja saattoi kunnanhallituksen tietoon talous- ja hallintojohtajan
virantäyttöprosessin ajankohtaisen tilanteen.
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Muutoksenhakukielto
§252, §253, §254, §255, §256, §257, §258, §259, §260, §261, §262, §263, §264, §265,
§266
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

