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§ 268
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 269
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 18.11.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä
ajankohtana.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Virpi Hurula ja Kristiina Kivelä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Hyvinvointilautakunta, § 82,11.11.2021
Kunnanhallitus, § 270, 15.11.2021
§ 270
Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportointi
RUSDno-2021-673
Hyvinvointilautakunta, 11.11.2021, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Oheismateriaali
1 Hyvinvointikertomuksen raportointi 11.11.2021.pdf
2 Hyvinvointikertomus_tiivistelmä.pdf
3 Hyte toteuttamissuunnitelma arviointi.pdf
Kunnan tulee ottaa huomioon kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen osana
kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Kunnissa on asetettava
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet sekä määriteltävä niiden
saavuttamista tukevat toimenpiteet. Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava
valtuustolle. Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa ja sitä
päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua vuosittaisena raporttina.
Uudelle valtuustokaudelle kuntastrategia kunnanhallituksen päätöksen 21.6.2021 §
133 mukaisesti säilytetään ennallaan mutta strategiset ohjelmat (elinvoima-, osallisuus
ja hyvinvointiohjelmat) päivitetään. Tarkoituksena on nivouttaa kuntastrategia,
laaditut ohjelmat sekä vuotuiset talousarviot ja toimintasuunnitelmat nykyistä
selkeämmin yhdeksi kokonaisuudeksi.
Vuosittainen hyvinvointikertomuksen raportointi on hyväksytty
hyvinvointilautakunnassa 18.3.2021 § 15. Vuosittainen raportti tulee THL:n
terveydenedistämisaktiivisuuskriteerien mukaisesti käsitellä myös
kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Hyvinvointilautakunta hyväksyi 9.9.2021 § 60
uuden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisen periaatteet, laatimisen
prosessin ja aikataulun vuoden 2021 osalta. Tuolloin päätettiin, että vuosittainen
raportointiosa tullaan päivittämään loppuvuoden 2021 aikana
hyvinvointitilastotietojen osalta niin, että päivitystyö samalla palvelee tulevan laajan
hyvinvointikertomuksen -ja suunnitelman laatimista loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden
2022 aikana. Raportointia on päivitetty myös siksi, että suuri osa vuosiraportin
kansallisista tilastotiedoista on päivittynyt kevään 2021 jälkeen. Näin tuoreet tiedot –
esimerkiksi koronapandemian ajalta – ovat käytettävissä uuden valtuustokauden
ohjelmien päivitystyössä. Hyvinvointilautakunta käsittelee päivitettyä raporttia
11.11.2021.
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Oheisessa raportointiosassa käsitellään hyvinvointia Ruskon kunnassa vuosilta 2017–
2020 yleisten tilastotietojen valossa. Tietoa ruskolaisten hyvinvoinnista on kerätty
useista eri tietolähteistä. Kertomuksen keskeisimmät tietolähteet ovat Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Sotkanetin, Tilastokeskuksen sekä Kuntaliiton
tilastot. Näiden lisäksi on hyödynnetty joitakin erillisiä tilastotietoja ja selvityksiä.
Kunnan monialainen hyvinvointiryhmä on keväällä arvioinut hyvinvoinnin edistämisen
toimenpiteiden toteutumista edellisessä laajassa hyvinvointikertomuksessa
määriteltyjen painopisteiden mukaisesti. Niihin liittyvät arviot ja huomiot on kerätty
kunnan monialaiselta hyvinvointiryhmältä kevään 2021 aikana ja täydennetty
tarvittavilta osin. Toimenpiteiden ja kunnan omien toimialojen hyvinvoinnin
edistämiseen liittyvää työtä tullaan raportoimaan kattavammin osana laajaa
hyvinvointikertomusta.
Hyvinvoinnin edistämisen uudet tavoitteet ja tulevat toimenpiteet määritellään
tulevassa hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosassa. Varsinainen laaja
hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistellaan loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden
2022 aikaan hyvinvointityöryhmän ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ja tuodaan
hyväksyttäväksi alkuvuonna 2022. Ruskon kunnan laaja hyvinvointikertomus tulee
koostumaan siis a) raportointiosasta – johon tämä vuosittainen raportointi tulee
toimimaan pohjana – ja vuoden 2022 alussa valmistuvasta b) suunnitelmaosasta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointikertomuksen päivitetyn raportin ja
lähettää sen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta valtuutti
hyvinvointijohtajaa tekemään raporttiin tarvittavat muutokset esiin tulleiden
huomioiden osalta.

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 270
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Hyvinvointikertomuksen raportointi 11.11.2021.pdf
2 Hyvinvointikertomus_tiivistelmä.pdf
3 Hyte toteuttamissuunnitelma arviointi.pdf
Kunnan tulee ottaa huomioon kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen osana
kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Kunnissa on asetettava
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hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet sekä määriteltävä niiden
saavuttamista tukevat toimenpiteet. Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava
valtuustolle. Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa ja sitä
päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua vuosittaisena raporttina.
Uudelle valtuustokaudelle kuntastrategia kunnanhallituksen päätöksen 21.6.2021 §
133 mukaisesti säilytetään ennallaan mutta strategiset ohjelmat (elinvoima-, osallisuus
ja hyvinvointiohjelmat) päivitetään. Tarkoituksena on nivouttaa kuntastrategia,
laaditut ohjelmat sekä vuotuiset talousarviot ja toimintasuunnitelmat nykyistä
selkeämmin yhdeksi kokonaisuudeksi.
Vuosittainen hyvinvointikertomuksen raportointi on hyväksytty
hyvinvointilautakunnassa 18.3.2021 § 15. Vuosittainen raportti tulee THL:n
terveydenedistämisaktiivisuuskriteerien mukaisesti käsitellä myös
kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Hyvinvointilautakunta hyväksyi 9.9.2021 § 60
uuden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisen periaatteet, laatimisen
prosessin ja aikataulun vuoden 2021 osalta. Tuolloin päätettiin, että vuosittainen
raportointiosa tullaan päivittämään loppuvuoden 2021 aikana
hyvinvointitilastotietojen osalta niin, että päivitystyö samalla palvelee tulevan laajan
hyvinvointikertomuksen -ja suunnitelman laatimista loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden
2022 aikana. Raportointia on päivitetty myös siksi, että suuri osa vuosiraportin
kansallisista tilastotiedoista on päivittynyt kevään 2021 jälkeen. Näin tuoreet tiedot –
esimerkiksi koronapandemian ajalta – ovat käytettävissä uuden valtuustokauden
ohjelmien päivitystyössä. Hyvinvointilautakunta käsittelee päivitettyä raporttia
11.11.2021.
Oheisessa raportointiosassa käsitellään hyvinvointia Ruskon kunnassa vuosilta 2017–
2020 yleisten tilastotietojen valossa. Tietoa ruskolaisten hyvinvoinnista on kerätty
useista eri tietolähteistä. Kertomuksen keskeisimmät tietolähteet ovat Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Sotkanetin, Tilastokeskuksen sekä Kuntaliiton
tilastot. Näiden lisäksi on hyödynnetty joitakin erillisiä tilastotietoja ja selvityksiä.
Kunnan monialainen hyvinvointiryhmä on keväällä arvioinut hyvinvoinnin edistämisen
toimenpiteiden toteutumista edellisessä laajassa hyvinvointikertomuksessa
määriteltyjen painopisteiden mukaisesti. Niihin liittyvät arviot ja huomiot on kerätty
kunnan monialaiselta hyvinvointiryhmältä kevään 2021 aikana ja täydennetty
tarvittavilta osin. Toimenpiteiden ja kunnan omien toimialojen hyvinvoinnin
edistämiseen liittyvää työtä tullaan raportoimaan kattavammin osana laajaa
hyvinvointikertomusta.
Hyvinvoinnin edistämisen uudet tavoitteet ja tulevat toimenpiteet määritellään
tulevassa hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosassa. Varsinainen laaja
hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistellaan loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden
2022 aikaan hyvinvointityöryhmän ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ja tuodaan
hyväksyttäväksi alkuvuonna 2022. Ruskon kunnan laaja hyvinvointikertomus tulee
koostumaan siis a) raportointiosasta – johon tämä vuosittainen raportointi tulee
toimimaan pohjana – ja vuoden 2022 alussa valmistuvasta b) suunnitelmaosasta.
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-------
Hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa 11.11. Hyvinvointialautakunnalle esitetään
hyvinvointikertomuksen päivitetyn raportin hyväksymistä ja sen lähettämistä
kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyvinvointilautakunnan päätös
saatetaan kunnanhallituksen kokoukseen kutsutuille tiedoksi perjantaina 12.11. tai
viimeistään kokouksessa.
Raportointiosa on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen selosti kokouksessa sekä otsikossa
mainittua asiaa että esteettömyyssuunnitelman laatimista. Hulkkonen poistui
kokouksesta selostuksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen.
Esittelijä antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää lähettää hyvinvointiraportin valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän kokouksessa antaman päätösehdotuksen.
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Tekninen lautakunta, § 108,04.11.2021
Kunnanhallitus, § 271, 15.11.2021
§ 271
Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen eräiden investointimäärärahojen osalta
RUSDno-2021-651
Tekninen lautakunta, 04.11.2021, § 108
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 maksuerätaulukko ja laskutus seuranta Päällistönmäki.pdf
Päällistönmäen kunnallistekniikan 9.vaiheen rakentaminen on edennyt suunnitelman
mukaisesti ja hanketta on seurattu kuukausittain teknisen lautakunnan kokouksissa
valmistumiseen saakka. Hanke on valmistunut toukokuussa ja tontit on pääosin
myyty. Hanke on toteutunut myös taloudellisesti suunnitelmien mukaisesti. Lisätyö %
on 3,7 %. Hankkeessa rakennettiin Rekikaari vuonna 2020 ja optiona Jukotie keväällä
2021. Urakoitsijana toimi molemmissa Läänin kuljetus Oy.
Urakoitsija tekee vielä viimeistely korjaukset, jonka jälkeen pidetään vastaanotto ja
taloudellinen loppuselvitys. Tämänhetkinen taloudellinen tilanne on oheismateriaalina.
Talousarviovuodet ei kuitenkaan toteutuneet rakentamisen kanssa ja viimeinen
maksuerä vuonna 2020 siirtyi vuodelle 2021. Lisäksi Carunan laskutus katuvalojen
rakentamisesta on tullut tälle vuodelle, sen lisäksi on aiemmin valmistuneita alueita
päällystetty
Tekniset palvelut esittää 120 000€ lisämäärärahan myöntämistä kohteille 8203 vh ja
8216 tiet ja valot, Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen.
Määräraha katetaan kohteista 8228 ja 8232 Ahola, 45 000€, 8231 Hujalan klv
suunnittelu 15 000€ ja 8233 jätehuoltoverkoston saneeraus 60 000€, joita ei ole
pystytty toteuttamaan.
Hujalan klv suunnittelu ongelmien, Ahola kaavan puuttumisen ja jätevesisaneeraus
urakoitsijan saatavuuden vuoksi, on jäänyt toteuttamatta. Edellä mainitut työt
vastaavasti vähentävät 2022 investointeja Päällistönmäkeen.
Talousarviossa on investointikohtainen sitovuus.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
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Tekninen lautakunta esittää 120 000€ lisämäärärahan myöntämistä kohteille
Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen 8203 vh ja 8216 tiet ja valot.
Määräraha katetaan kohteista 8228 ja 8232 Ahola, 45 000€, 8231 Hujalan
kvl suunnittelu 15 000€ ja 8233 jätehuoltoverkoston saneeraus 60 000€, joita ei ole
pystytty toteuttamaan.
Päätös
Tekninen lautakunta esittää 120 000€ lisämäärärahan myöntämistä kohteille,
Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen 8203 vesihuolto ja 8216 tiet ja valot.
Koska vuoden 2021 investointikohteita, 8228 ja 8232 Ahola 45 000€, 8231 Hujalan
kevyen liikenteen väylä suunnittelu 15 000€ sekä 8233 jätehuoltoverkoston saneeraus
60 000€, ei ole pystytty toteuttamaan, esitetty lisämääräraha katetaan näistä
investointikohteista.

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 271
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Tekninen lautakunta on esittänyt investointimäärärahojen muutoksia vuoden 2021
talousarvioon seuraavasti:
Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen/tiet ja valot (projekti 8216) ja
Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen/vesihuolto (projekti 8203)
yhteensä + 120 000
Aholan teollisuustontit kunnallistekniikka/tiet, valot sekä vesihuolto (projekti 8228) -
45 000
Jätevesiviemärien saneeraus (projekti 8223) - 60 000
Hujalan kevyenliikenteenväylä (projekti 8231) - 15 000.
Muutosten perustelut käyvät ilmi teknisen lautakunnan esittelytekstistä.
Investointien sitovuustaso on projektikohtainen, jolloin niiden muutokset vaativat
valtuuston päätöksen. Muutosesityksillä ei ole vaikutusta investointien
loppusummaan.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan
investointimäärärahojen osalta seuraavasti:
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Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen/tiet ja valot (projekti 8216) ja
Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen/vesihuolto (projekti 8203)
yhteensä + 120 000
Aholan teollisuustontit kunnallistekniikka/tiet, valot sekä vesihuolto (projekti
8228) - 45 000
Jätevesiviemärien saneeraus (projekti 8223) - 60 000
Hujalan kevyenliikenteenväylä (projekti 8231) -15 000.
Muutoksilla ei ole vaikutusta investointimäärärahojen loppusummaan.
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
Kunnanhallitus, § 272, 15.11.2021
§ 272
Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-24
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.
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Ehdotus
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
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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.

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
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3 TA2022INVESTOINNIT.pdf
Kunnanhallituksen antaman kehyksen jälkeen lautakunnat ovat käsitelleet omia
talousarvioesityksiään. Toimialat ovat esittäneet toimintakuluihin lisäyksiä, jotka
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
Valmistelijat / 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.
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Kunnanhallituksen tulee tässä vaiheessa antaa jatkovalmisteluohjeet siten, että
valtuustolle annettava talousarvioesitys voidaan hyväksyä seuraavassa
kunnanhallituksen kokouksessa.
Ehdotus
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.

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 272
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 20211115 TALOUSARVIOKIRJA 2022.pdf
2 Koulutussuunnitelma keskushallinto2022.pdf
3 Koulutussuunnitelma, perusopetus ta2022.pdf
4 Koulutussuunnitelmalomake2022varhaiskasvatus.pdf
5 Tekniset palvelut koulutussuunnitelmalomake 2022.pdf
6 Koulutussuunnitelmalomake hyvinvointi 2022.pdf
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.11.2021 palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi. Kokouksen jälkeen on tuloslaskelmaan lisätty sosiaali- ja
terveysmenoihin 1 000 000 euroa, jotka on kohdennettu aikuissosiaalityöhön,
perhepalveluihin, vammaispalveluihin, hoitoon ja hoivaan, perusterveydenhuoltoon
sekä aikuisten psykososiaalisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet ovat
kuluvan vuoden tasolla Raisiosta saatuun kannanottoon perustuen. Talousarviokirjaa
selostetaan tarkemmin kokouksessa.
Talousarviokirja ja koulutussuunnitelmat ovat esityslistan oheismateriaalina.
Henkilöstömuutosten yhteenveto toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-23
taloussuunnitelman sekä koulutussuunnitelmayhteenvedon valtuuston
hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto määräisi talousarvion
sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja henkilöstömenot sekä vesilaitokselle
tilikauden tuloksen.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi
investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi projektikohtaisen määrärahan.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen
peruspääoman korko on kolme prosenttia.
Lainanottoa koskevan valtuutuspäätöksen osalta kunnanhallitus päättää esittää
valtuustolle seuraavaa:
Kunnanhallituksella on oikeus:
1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan
enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran,
2. käyttää korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita
suojautumistarkoituksessa.
Kunnanhallitus päättää lisäksi esittää, että valtuusto oikeuttaisi kunnanhallituksen
jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään
seitsemällä miljoonalla eurolla (31.12.2021 käytössä kuusi miljoonaa euroa).
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä talousarvioesitykseen 2022 tekniselle
toimialalle määräaikaisen lisähenkilön palkkausmäärärahan (n. 48 000 euroa) siten,
että vastaava summa vähennetään koko henkilöstön laskennallisesta
määrärahalisäyksestä. Muutoksella ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan.
Lisäksi valtuustolle esitettävään talousarvioesitykseen päätettiin tehdä eräitä
sisällöllisiä muutoksia ja korjauksia.
Kunnanhallitus päätti esittää vuoden 2022 talousarvion yllä mainituin muutoksin
sekä vuosien 2023-24 taloussuunnitelman ja koulutusuunnitelmayhteenvedon
valtuuston hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto määräisi talousarvion
sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja henkilöstömenot sekä vesilaitokselle
tilikauden tuloksen.
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi
investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi projektikohtaisen määrärahan.
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen
peruspääoman korko on kolme prosenttia.

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

20/2021

19 (35)

Lainanottoa koskevan valtuutuspäätöksen osalta kunnanhallitus päätti esittää
valtuustolle seuraavaa:
Kunnanhallituksella on oikeus:
1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan
enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran,
2. käyttää korko- ja valtuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita
suojautumistarkoituksessa.
Kunnanhallitus päätti lisäksi esittää, että valtuusto oikeuttaisi kunnanhallituksen
jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään
seitsemällä miljoonalla eurolla (31.12.2021 käytössä kuusi miljoonaa euroa).

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

20/2021

20 (35)

§ 273
Ruskon yrityskokemus-tutkimus
RUSDno-2021-674
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 23892_Kuntien yrityskokemus_Rusko.pdf
Ruskon kunta on toteuttanut yhteistyössä Ruskon ja Vahdon yrittäjien kanssa
Taloustutkimuksen kehittämän Kuntien yrityskokemus -tutkimuksen. Hanke on
toteutettu Turun seudun kehityksen elinkeinorahaston kuntakohtaisella osuudella.
Hankkeen nimenä on ollut kyseistä rahoitusta haettaessa "Yritysten osallistaminen
elinkeinopoliittisen ympäristön luomisessa". Hankkeen kustannusarvio on ollut 5.000
euroa.
Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää kunnan alueella toimivien yrityspäättäjien
mielipiteitä kunnan toiminnasta ja yrityspalveluista. Tutkimus tapahtui
puhelinhaastatteluina. Hankkeen tavoitteena oli löytää ensisijaiset kehittämiskohteet.
Kunnalla ja yrittäjäyhdistyksellä oli mahdollisuus vaikuttaa kysymyspatteriston
sisältöön. Hankehakemus tehtiin siten, että hanke kattoi tässä vaiheessa tarpeiden ja
kehittämiskohteiden selvittämisen. Samalla todettiin, että myöhemmin tehdään
mahdollinen toinen hakemus kehittämiskohteiden toteuttamiseen selvityksen
perusteella. Alunperin kohderyhmäksi ajateltiin 100-150 yritystä. Kontaktien määrä oli
lopulta 79, Taloustutkimus piti määrää kuitenkin hyvinkin riittävänä mielipiteiden ja
tarpeiden saamiseksi. Hanke tukee vuonna 2018 laadittua kuntastrategiaa sekä sen
pohjalta laadittuja ohjelmia, joissa mm. todetaan mm., että yritykset otetaan osaksi
asiakaslähtöistä palveluprosessia.
Tutkimuksesta laaditussa yhteenvedossa todetaan, että eniten kiitosta Ruskon kunta
sai siitä, että toimintaympäristö kunnassa on hyvä. Yritykset kokevat myös vahvasti,
että asiointi kunnan virastojen kanssa sujui hyvin ja, että vuorovaikutus kunnan
kanssa on hyvä. Rusko on myös vetovoimainen paikkakunta ja yrityksillä on vahva
luotto tulevaisuuteensa siellä. Ruskon saamat arviot ovat selkeästi paremmat kuin
verrokkiryhmässä (n. 15 suomalaista muuta kuntaa) kaikkien väittämien osalta.
Parannusta yritykset toivovat Ruskon kunnalta seuraaviin asioihin: nopea reagointi
muuttuviin tarpeisiin, huomiointi tehtävissä hankinnoissa, yritysten tarpeiden
edistäminen sekä tarpeiden huomioiminen entistä paremmin. Ruskon suurimmaksi
strategiseksi vahvuudeksi voidaan nostaa toimintaympäristön turvallisuus.
Ensisijaisena kehittämiskohteena voidaan pitää yritysten tarpeiden edistämistä
erilaisilla toiminnoilla. Suuret teollisuusyritykset ovat pienempiä useammin
tyytyväisempiä kuntaan. Kysyttäessä kokonaistyytyväisyyttä antoivat puolet yrityksistä
Ruskolle kiitettävän ja kolmannes hyvän arvosanan. 18 prosenttia oli tyytymättömiä.
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Noin puolet ruskolaisista yrityksistä olisi valmis osallistumaan kunnan ja yritysten
välisten asioiden kehittämiseen. Verrattaessa poismuuttohalukkuutta muihin kuntiin,
saa Rusko huomattavasti paremman tuloksen. Kaiksi kolmasosaa yrityksistä ilmoittaa
pysyvänsä kunnassa eikä edes mieti poismuuttoa.
Esityslistan oheismateriaalina on Ruskoa koskeva Kuntien Yrityskokemus 2021 -
tutkimusraportti.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen toteutetun yrityskokemustutkimuksen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kunnanhallitus, § 178,30.08.2021
Kunnanhallitus, § 222,04.10.2021
Kunnanhallitus, § 274, 15.11.2021
§ 274
Talous- ja hallintojohtajan valinta
RUSDno-2021-505
Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 178
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Talous- ja hallintojohtaja Ismo Airinen on toimittanut Ruskon kunnanhallitukselle
seuraavan sisältöisen 6.8.2021 allekirjoitetun irtisanoutumisilmoituksen:
"Varhennetulle eläkkeelle siirtymisen johdosta irtisanoudun Ruskon kunnan talous- ja
hallintojohtajan virasta siten, että virkasuhteeni viimeinen päivä on 31.12.2021."
Hallintosäännön 36 §:n mukaan valtuusto päättää talous- ja hallintojohtajan
valinnasta.
Haastatteluja ja viran täyttöä varten on perusteltua nimetä valintatyöryhmä, joka
tekee esityksen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Valintatyöryhmä voidaan nimetä
joko nyt tai siinä kokouksessa, jossa virkaa hakeneet saatetaan kunnanhallituksen
tietoon.
Keskustellaan kokouksessa viran täyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää eron talous- ja hallintojohtaja Ismo Airiselle 1.1.2022
lukien.
Kunnanhallitus päättää julistaa talous- ja hallintojohtajan viran haettavaksi 28.9.2021
mennessä.
Päätös
Kunnanhallitus päätti myöntää eron talous- ja hallintojohtajan virasta Ismo Airiselle
1.1.2022 lukien.
Kunnanhallitus päätti julistaa talous- ja hallintojohtajan viran haettavaksi.
Kunnanhallitus nimesi valintatyöryhmään Antti Mattilan, Jussi Helesvirran ja Kari
Lehtisen.
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Kunnanhallitus, 04.10.2021, § 222
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Talous- ja hallintojohtajan virka julistettiin haettavaksi ilmoituksilla kuntarekryssä ja
MOLissa ajalla 2.-28.9.2021. Lisäksi ilmoitus oli Turun Sanomissa 5.9.2021 sekä Ruskon
www-sivuilla ja facebook-sivuilla.
Kelpoisuusvaatimuksena olleen ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi ilmoituksessa
tuotiin esiin, että tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää kykyä johtaa
ja kehittää tehtäviin kuuluvia osa-alueita. Lisäksi tehtävä edellyttää käytännössä
osoitettua kokemusta johtamisesta ja erityisesti eduksi katsotaan ammattimainen ote
kunnallis- ja taloushallinnon johtotehtävistä.
Talous- ja hallintojohtajan virkaan tuli 9 hakemusta. Hakijat ovat Irina Eklund, Matias
Penttinen, Antti Ritvonen, Henna Ahtinen, Ville Happonen, Sari Laine, Rauno
Maaninka, Päivi Peltola-Ojala ja Satu Tietari.
Keskustellaan kokouksessa virantäytön jatkoprosessista.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä talous- ja hallintojohtajan virkaa hakeneet tietoonsa
saatetuksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisäksi kunnanhallitus päätti jatkaa viran täytön hakua kahdella viikolla siten, että
aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon hakumenettelyssä.
Kelpoisuusvaatimukseksi asetetaan soveltuva korkeakoulututkinto ylemmän
tutkinnon katsottaessa eduksi.

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 274
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
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Talous- ja hallintojohtajan virka julistettiin haettavaksi uudelleen edellisen kokouksen
päätöksen mukaisesti. Se julistettin haettavaksi ilmoituksilla kuntarekryssä ja MOLissa
ajalla 6.-20.10. Lisäksi ilmoitus oli Turun Sanomissa 10.10 sekä lisäksi Ruskon www-
sivuilla ja facebook-sivuilla. Lisäksi ilmoitus oli LinkedIn:ssä 7.10. lukien.
Tässä vaiheessa virkaan tuli 10 uutta hakemusta. Hakijat olivat Eija Kunnas-Soini, Jussi-
Pekka Ahonen, Helena Engström, Noora Nieminen, Eki Lamminmäki, Ida Tuomi, Tuija
Pellosmaa, Ville Mäki, Sebastian Forssell ja Maria Kotka. Lisäksi Rauno Maaninka
muutti hakemustaan ensimmäiseen hakukierrokseen nähden. Näin ollen hakijoiden
yhteismäärä oli 19.
Valintatyöryhmä valitsi haastateltaviksi Tuija Pellosmaan, Rauno Maaningan, Sari
Laineen, Noora Niemisen ja Sebastian Forssellin. Haastattelut pidettiin 28.10. siten,
että haastateltavat saivat valita joko perinteisen live-haastattelun tai Teams-
haastattelun.
Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä päätti lähettää soveltuvuusarviointiin
haastatelluista Tuija Pellosmaan ja Sari Laineen. Valintatyöryhmän työstä
raportoidaan kokouksessa.
Hallintosäännön 36 §:n mukaan valtuusto päättää talous- ja hallintojohtajan
valinnasta.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valintatyöryhmän ehdotus annetaan kokouksessa.
Kokouskäsittely
Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle valintatyöryhmän yksimielisen kannan
mukaisesti, että valtuusto päättää valita Ruskon kunnan talous-ja hallintojohtajan
virkaan kauppatieteiden maisteri Sari Laineen 1.1.2022 lukien tai ilmoituksensa
mukaan. Päätöksen perusteluna ovat Laineen riittävä koulutus, haastattelussa saatu
yleisvaikutelma sekä suoritetun soveltuvuusarvioinnin tulokset. Lisäksi Laineen
vahvuutena on hänen kokemuksensa Ruskoa suuremmista toimijoista
talousosaamisen osalta.
Laineen kieltäytymisen varalle kunnanhallitus päättää esittää
valittavaksi hallintotieteiden maisteri Tuija Pellosmaan.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valintatyöryhmän esityksen mukaisesti esittää
valtuustolle, että valtuusto valitsisi Ruskon kunnan talous- ja hallintojohtajan virkaan
1.1.2022 lukien tai ilmoituksensa mukaan kauppatieteiden maisteri Sari Laineen
päätösesityksestä ilmenevin perustein.
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Laineen kieltäytymisen varalle kunnanhallitus esittää valittavaksi hallintotieteiden
maisteri Tuija Pellosmaan.

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.11.2021

20/2021

26 (35)

§ 275
Eron myöntäminen Petteri Viitaselle luottamustoimesta ja henkilön valinta hänen tilalleen
RUSDno-2021-666
Petteri Viitanen on 6.11.2021 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt eroa Ruskon kunnan
luottamustoimesta 9.11.2021 alkaen paikkakunnalta poismuuttamisen
johdosta. Petteri Viitanen on toiminut Ruskon hyvinvointilautakunnan varsinaisena
jäsenenä.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Petteri Viitaselle myönnetään
ero Ruskon hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen
hyvinvointilautakuntaan Petteri Viitasen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 9.11.2021
lukien.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 276
Omakotitontin 539/1 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen
RUSDno-2021-665
Ruskon kunnan sekä K.Kari Oy:n kesken allekirjoitettiin kauppakirja 3.11.2021, koskien
Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 539/1 -nimistä tilaa (1422 m2),
kiinteistötunnus 704-404-7-32, Jukotie 3, Rusko.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta myy ja luovuttaa K.Kari Oy:
lle asuntotarkoitukseen Ruskon Päällistönmäessä sijaitsevan tontti 539/1-nimisen tilan
Rno 7:32, osoitteessa Jukotie 3, Rusko.
Kunnanhallitus päättää edelleen hyväksyä Ruskon kunnan sekä K.Kari Oy:n välillä
3.11.2021 allekirjoitetun kauppakirjan.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 277
Omakotitontin 536/8 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen
RUSDno-2021-669
Ruskon kunnan sekä Intorakennus Turku Oy:n kesken allekirjoitettiin kauppakirja
8.11.2021, koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 536/8 -
nimistä tilaa (1049 m2), kiinteistötunnus 704-404-5-42, Rekikaari 24 / Jukotie 2, Rusko.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta myy ja luovuttaa Intorakennus Turku Oy:
lle asuntotarkoitukseen Ruskon Päällistönmäessä sijaitsevan tontti 536/8-nimisen tilan
Rno 5:42, osoitteessa Rekikaari 24 / Jukotie 2, Rusko.
Kunnanhallitus päättää edelleen hyväksyä Ruskon kunnan sekä Intorakennus
Turku Oy:n välillä 8.11.2021 allekirjoitetun kauppakirjan.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 278
Hallintokuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
- Tekninen lautakunta - Kokous 4.11.2021

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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§ 279
Ilmoitus- ja muut asiat
Kunnanhallituksen tietoon saatettiin seuraavat asiat:
- Aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Munittulassa
Tässä yhteydessä kunnanhallitus totesi, että tekniseltä lautakunnalta pyydetään
raportti tehdyistä liikenneturvallisuutta edistävistä toimenpiteistä kunnassa.
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 105,27.10.2021
Kunnanhallitus, § 280, 15.11.2021
§ 280
LISÄPYKÄLÄ: Varhaiskasvatuksen talousarvion muutokset 2021
RUSDno-2021-614
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 27.10.2021, § 105
Valmistelijat / 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:
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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
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.

Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 280
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
§280 VARHAISKASVATUKSEN TALOUSARVION MUUTOKSET 2021
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esitys tarkoittaa sitä, että Lastenhoidon tuet -
tehtäväalueelta siirretään Varhaiskasvatus -tehtäväalueelle 768.460 euroa seuraavasti:
Lastenhoidontuet (kustannuspaikka 3711):
- 662.000 euroa (tili 4735 avustukset)
- 23.000 euroa (tili 4315, palvelusetelit)
- 49.000 euroa (tili 4712, kotihoidontuki)
- 13.000 euroa (tili 4713, kotihoidontuen kuntalisä)
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- 21.460 euroa (tili 4715, yksityisen hoidon tuen kuntalisä)
Varhaiskasvatus
+669.583 euroa (kustannuspaikka 3640 palvelusetelit päiväkoteihin, tili 4315
palvelusetelit)
+ 56.877 euroa (kustannuspaikka 3641 perhepäivähoito, tili 4315 palvelusetelit)
+ 42.000 euroa (kustannuspaikka 3651 esiopetus, tili 4300 asiakaspalvelujen ostot)

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle toteutettavaksi määrärahojen siirron
Lastenhoidontuet -tehtäväalueelta Varhaiskasvatus -tehtäväalueelle yllä esitetyn
mukaisesti yhteensä 768.460 euron suuruisena.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Muutoksenhakukielto
§268, §269, §270, §271, §272, §273, §274, §275, §278, §280
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
§276, §277
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

