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§ 132
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa sähköisen etäkokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös
Sähköinen etäkokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 133
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 8.12.2020 mennessä ja allekirjoitetaan
myöhempänä ajankohtana.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuomas Alanne ja Emilia Riihonen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Alanne ja Emilia Riihonen.
Kokouksessa asiat käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: §132, §133, § 134, § 135, §
136, § 138, § 139, § 140, § 141, § 145, § 142, § 143, § 144, § 137, § 146, § 147
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§ 134
Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen Ruskolla
RUSDno-2020-538
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatuslain (540/2018) 5 § mukaan kunnan on järjestettävä tässä laissa
säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Kunta voi järjestää varhaiskasvatusta siten kuin kuntalain (410/2015) 8 ja 9 §:
ssä säädetään. Hankittaessa palveluja toiselta palvelujentuottajalta kunnan tai
kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa,
jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.
Varhaiskasvatuksessa voidaan antaa palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukainen palveluseteli. Kunta tai
kuntayhtymä on velvollinen suorittamaan yksityiselle palveluntuottajalle korvausta
vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten varhaiskasvatuspalveluista ja
palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle enintään
palvelusetelin arvoon saakka.
Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ottaen
huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet. Päiväkodin toiminta
kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä paikallisen
tarpeen mukaan.
Ruskolla toimii viisi kunnallista päiväkotia, yksi yksityinen päiväkoti sekä viisi yksityistä
perhepäivähoitajaa.
Kunnallisten päiväkotien laskennallinen maksimilapsimäärä käytettävissä olevat
toimintatilat huomioiden:
Jokikummun päiväkoti 36
Laukolan päiväkoti 63
Satumetsän päiväkoti (vuorohoitoyksikkö) 80
Karhukallion päiväkoti 80
Hiidenvainion päiväkoti 63
Yksityisen Norlandia Apilan lapsimäärä voi olla enintään 144 lasta. Tällä hetkellä
kunnassa toimivien yksityisten perhepäivähoitajien yhteenlaskettu lapsimäärä voi olla
enintään 20.
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Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on yhteensä 322 laskennallista paikkaa ja
yksityisessä varhaiskasvatuksessa yhteensä 164 paikkaa. Kunnallisten
varhaiskasvatuspaikkojen osuus on noin 66 % ja yksityisten varhaiskasvatuspaikkojen
osuus on noin 34 %.
Ruskon talousarvioon vuodelle 2020 on kirjattu, että kevään 2020 selvitetään
tuotteiden keskihintaluvut ja päivähoidon toteuttamistavat (kunnallinen/yksityinen)
pitkällä tähtäimellä. Selvitys on tilattu Vertikal Oy:ltä ja se on esitelty Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan sekä Kunnanhallituksen jäsenille ja toimialan johtaville
viranhaltijoille syyskuussa 2020. Selvityksessä on arvioitu, että Ruskon
varhaiskasvatuksen lapsimäärä pysyy nykyisellä tasolla lähivuodet eli arviolta 2-3
vuotta.
Todennäköistä on kuitenkin, että kunnassa nyt vireillä olevat uudet tonttikaupat sekä
pientalo-alueiden kaavoitukset tuovat muuttoliikenteen myötä paineita
varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiseen vuodesta 2023 alkaen. Kunnan on järjestettävä
varhaiskasvatuspalvelut tarvetta vastaavasti ja näin ollen on varauduttava
varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen kasvuun. Käytännössä paikkojen lisääminen tulee
edellyttämään uusia tilaratkaisuja joko kunnallisessa ja/tai yksityisessä toiminnassa.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatusjohtajan päätösehdotus:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja päättää lähettää
asian kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavin periaattein:
Ruskon varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan pääasiassa omana toimintana siten,
että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kokonaispalveluista ei kasva
nykytasosta (syksy 2020).
Tavoitteeksi asetetaan, että kunnallisen varhaiskasvatuksen osuus
kokonaispalveluista on vähintään 70% ja yksityisen osuus enintään 30%.
Varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntyessä merkittävästi kunta lisää oman
tuotannon paikkoja huomioiden paikkatarpeiden alueellisen sijoittumisen mm.
mahdollisten uusien asuinalueiden osalta.
Vaihtoehtoinen päätösehdotus:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedokseen ja päättää lähettää
asian kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavin periaattein:
Ruskolla ei määritellä kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen suhdetta
tarkemmin.
Varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntyessä merkittävästi voidaan
varhaiskasvatuspaikat jatkossa tuottaa omana toimintana tai vaihtoehtoisesti
hankkia ne yksityiseltä palveluntuottajalta.
Päätös
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Varhaiskasvatusjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tiedoksi ja päätti lähettää asian
kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavin periaattein:
Ruskon varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan pääasiassa omana toimintana siten,
että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kokonaispalveluista ei kasva
nykytasosta (syksy 2020).
Tavoitteeksi asetetaan, että kunnallisen varhaiskasvatuksen osuus
kokonaispalveluista on vähintään 70% ja yksityisen osuus enintään 30%.
Varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntyessä merkittävästi kunta lisää oman
tuotannon paikkoja huomioiden paikkatarpeiden alueellisen sijoittumisen mm.
mahdollisten uusien asuinalueiden osalta.
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§ 135
Palvelusetelin käytön laajentaminen yksityiseen perhepäivähoitoon
RUSDno-2020-551
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Ruskon kunnassa on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli yksityisessä
päiväkotihoidossa 1.8.2019.
Vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä on noussut esille mm. yksityisten
perhepäivähoitajien taholta, että kunnassa tulisi selvittää mahdollisuutta laajentaa
varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttö myös yksityiseen perhepäivähoitoon.
Perhepäivähoidon palvelusetelin käyttöönotto edellyttää palvelusetelin sääntökirjan
päivittämisen sekä perhepäivähoidon palvelusetelin arvon määrittämisen ja em.
hyväksymisen kunnan päätöksenteossa.

Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että varhaiskasvatusjohtaja aloittaa
valmistelun yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelin käyttöönottoa varten.
Valmisteluvaiheessa tehdään yhteistyötä paikallisten yksityisten perhepäivähoitajien
kanssa. Varhaiskasvatusjohtaja valmistelee ehdotuksensa palvelusetelin
sääntökirjamuutoksista sekä yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelin arvosta ja tuo
ne opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi tammikuussa 2021.
Lautakunta lähettää asian kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 136
Esiopetuspaikat Ruskolla lukuvuonna 2021-2022
RUSDno-2020-539
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Perusopetuslain 628/1998 mukaisesti kunta on velvollinen järjestämään sen alueella
asuville lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi
kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta lain
25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville ja
lapsille ja niille lapsille, jotka 27 §:n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta
säädettyä myöhemmin. Kunta voi järjestää palvelut itse tai hankkia esiopetuspalvelut
myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen
hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.
Esiopetuksen järjestäjää velvoittavat perusopetuslain esiopetusta koskevat
säännökset. Lisäksi varhaiskasvatuksessa annettavaan esiopetukseen sovelletaan
perusopetuslain lisäksi varhaiskasvatuslakia ja siihen liittyviä säännöksiä.
Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt kokouksessaan
17.5.2017 § 52 esiopetuksen järjestämistä Ruskon kunnan alueella koskevista
säännöistä ja periaatteista.
Ruskolla esiopetusta voi kunnan lisäksi järjestää kunnan alueella toimivat yksityiset
päiväkodit, jotka opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt esiopetuksen
järjestämispaikaksi tai kunta voi järjestää esiopetuksen myös ostamalla palvelun
muualla kuin Ruskon kunnan alueella toimivalta julkiselta tai yksityiseltä
palveluntuottajalta. Ruskon kunnan alueella toimivalta yksityisen palveluntuottajan
esiopetukselta edellytetään:
perusopetuslain esiopetusta koskevien säännösten ja varhaiskasvatuslakiin ja
siihen liittyvien säännösten noudattamista
esiopetuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen valtakunnallisia Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteita sekä Ruskon kunnan esiopetussuunnitelmaa
yksityisen palveluntuottajan järjestämä esiopetuksen tulee noudattaa kunnan
järjestämän esiopetuksen järjestämisaikoja
oppilaalle maksuttomaan esiopetukseen sisältyy opetus, opetusmateriaali,
ateria, tapaturmien hoito ja oppilashuollolliset palvelut
yksityisen palveluntuottajan tulee vakuuttaa lapset esiopetuksen osalta
yksityisen opetuksen ostohinnasta päätetään toimintakausittain
yksityisessä päivähoidossa olevien lasten esiopetuksen lisäksi mahdollisesti
tarvitseman päivähoidon osalta tuottaja perii asiakkaalta itse määrittelemänsä
maksun
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Ruskolla toimiva yksityinen päiväkoti Norlandia Apila on antanut 28.10.2020
selvityksensä, jonka mukaan myös siellä esiopetuksen antamiselle määritellyt em
ehdot täyttyvät lukuvuonna 2021-2022.
Lukuvuonna 2021-2022 Ruskolla on 28.10.2020 päivitetyn väestötiedon mukaan 82
esiopetusikäistä lasta, joista noin 20 Vahdon kunnan osassa.

Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että lukuvuonna 2021-2022 esiopetus
järjestetään seuraavissa päiväkodeissa seuraavin periaattein:
a) Esiopetusryhmässä tulee olla vähintään 14 lasta. Varhaiskasvatusjohtaja voi erityisin
pedagogisin perusteluin hyväksyä tätä pienemmän ryhmäkoon, jos
esiopetusryhmässä ilmenevät lasten tuen tarpeet niin vaativat.
b) Laukolan päiväkodissa järjestetään Vahdon kunnan osassa asuvien lasten esiopetus.
c) Satumetsän päiväkodissa järjestetään vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus.
Esiopetusryhmälle ei aseteta minimikokoa. Tavoitteena lapsen edun mukaisesti on,
että vuorohoitoa tarvitseva lapsi saa esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta
samassa ryhmässä ilman, että lapsen vertaisryhmä varhaiskasvatus- ja
esiopetuspäivän aikana vaihtuu.
d) Hiidenvainion päiväkodissa järjestetään Ruskon keskustan alueen esiopetus.
e) Karhukallion päiväkodissa sekä Norlandia Apilassa esiopetus järjestetään, mikäli
näiden päiväkotien esiopetusryhmän koko on vähintään 14 lasta. Jos tämä ryhmäkoko
ei toteudu (kohta a huomioiden), näiden päiväkotien esiopetukseen ilmoittautuneille
lapsille osoitetaan esiopetuspaikaksi Hiidenvainion päiväkoti.
f) Ruotsinkielisille esioppilaille Ruskon kunta pyrkii ostamaan esiopetuspaikat Turun
kaupungilta, koska Ruskolla ruotsinkielisen esiopetuksen tarve on niin vähäistä, että
omaa ruotsinkielistä ryhmää ei saada muodostettua.
g) Esiopetuspaikoista tiedotetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä
tammikuussa ja päätökset esiopetuspaikoista lähetetään perheille huhti-toukokuun
aikana.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 137
Vetoomus yksityisen hoidon tuen kuntalisästä
RUSDno-2020-555
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Mattila
kaisa.mattila@rusko.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle osoitettu 31 kuntalaisen allekirjoittama
vetoomus yksityisen hoidon tuen kuntalisästä on saapunut varhaiskasvatusjohtajalle
sähköpostitse 25.11.2020.
Vetoomuksessa vaaditaan, että yksityisen hoidon tukea ei lakkauteta ennen kuin
yksityisen hoidon tukeen liittyvät epävarmuustekijät on varmistettu. Lisäksi
vetoomuksessa korostetaan, että asian lautakuntakäsittelyn (Opva:n kokous 3.11.2020
§ 129) ja valmistelun yhteydessä ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia ja että
lapsivaikutusten arviointi tulisi tehdä, mikäli päätös koskettaa lapsia.
Vetoomuksen taustalla on seuraavat asiat:
1) Ruskon kunnan "Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan" mukaan:
Palvelusetelin arvoa tarkistetaan indeksin mukaan aina parillisen vuoden keväällä
30.4. mennessä. Vetoomuksessa vaaditaan, että Ruskon kunta antaa lupauksen siitä,
että palvelusetelin kattohinta varmistetaan ennen yksityisen hoidon tuen
lakkauttamista.
2) Norlandia Apila ei voi vahvistaa asiakasmaksujaan ennen, kuin Ruskon kunta on
vahvistanut palvelusetelien kattohinnat 1.8.2021 alkaen.
3) Asiakasmaksulakia ollaan muuttamassa 1.8.2021 alkaen
Vetoomuksessa esitetään seuraavat vaihtoehdot:
1. " Ruskon kunta lykkää yksityisen hoidon tuen lakkauttamista siten, että
yksityisen hoidon tuki lakkautetaan vasta 1.8.2022 alkaen. Tämä edellyttää, että
Ruskon kunta sitoutuu tekemään palvelusetelin indeksitarkastuksen keväällä
2021. Ruskon kunnan on myös sitouduttava järjestämään kunnalliset hoitopaikat
kaikille Norlandia Apilassa oleville lapsille tilanteessa, jossa lasten vanhemmat
haluaisivat palvelusetelin käytöstä kieltäytyä. Ruskon kunnan
"Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan" mukaan: "Asiakkaalla on oikeus
kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet
kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin." Edellä kuvattu tilanne voisi
syntyä, jos Ruskon kunta ei nostaisi palvelusetelin kattohintaa ja Norlandia Apila
kuitenkin kohottaisi asiakasmaksujaan. Koska kuntalaisilla ei
päivähoitoyksiköiden ollessa täynnä ole mahdollisuutta aitoon
valinnanvapauteen, tullaan tilanteeseen, jossa asiakkaan on ostettava päivähoito
Norlandia Apilasta hinnasta riippumatta. Yksityisen hoidon tuen lakkauttaminen
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vasta 1.8.2022 antaisi perheille ja kunnalle aikaa järjestellä asioita toisin, jos em.
tilanteeseen päädyttäisiin."

2. "Ruskon kunta tekee periaatepäätöksen siitä, että palvelusetelin kattohinta
tullaan korottamaan siten, ettei Norlandia Apilan palveluhinnastoon kohdistuva
korotuspaine jää kotitalouksien maksettavaksi. Ruskon kunta sitoutuu siihen,
että perheiden asiakasmaksujen maksimimäärät ovat samat, kuin kunnallisessa
päivähoidossa olevien lasten (pl. mahdolliset vapaaehtoisesti ostetut lisäpalvelut,
jotka tilanteesta riippumatta tulevat kotitalouksien katettavaksi). Kuten edellä on
selostettu, Ruskon kunta ei pysty tällä hetkellä ohjaamaan asiakkaita yksityisen
varhaiskasvatuksen piiristä kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin. Tämä johtaa
tilanteeseen, jossa kotitalouksien on välttämätöntä kattaa ilman
valinnanvapautta varhaiskasvatusmaksujen omavastuuosuus. Vaadimme, että
Ruskon kuntaa antaa lupauksen siitä, että maksimimaksut ovat enintään saman
suuruiset kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ainakin siihen saakka, kunnes
uudet tilat, jotka mahdollistavat aidon valinnanvapaustilanteen, ovat valmiit."
Laadittu vastine esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Lautakunta päätti siirtää vetoomuksen käsittelyn lautakunnan ylimääräiseen
joulukuun 15. päivä pidettävään etäkokoukseen.
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§ 138
Ruskon esi- ja perusopetuksen työajat lukuvuonna 2021-2022
RUSDno-2020-541
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Liitteet

1 Syyslomakysely 2021-2022.pdf
Ruskon esi- ja perusopetuksen työajat lukuvuonna 2021-2022

Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31
päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä
vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä,
loppiainen ja vapunpäivä.
Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22
viimeisenä arkipäivänä
Esiopetusta tulee antaa vähintään 700 h lukuvuodessa, keskimäärin 4h/päivä, mikä
tekee 175 työpäivää. Ruskolla esiopetusta annetaan pääsääntöisesti perusopetuksen
kanssa samaan aikaan. Lukuvuonna 2021-2022 esiopetuspäiviä on esityksen mukaan
176 työpäivää.
Ruskon työpäiväehdotus noudattaa pääosin Turun opetustoimen päätöstä ja
mahdollistaa siten Fölin käytön täysimääräisesti koulukuljetuksissa. Rusko ostaa mm.
ruotsinkielistä opetusta Turusta ja myös siksi on tärkeää, että loma- ja työajat ovat
yhteneväisiä.
Lokakuussa 2020 oppilaille, heidän huoltajilleen ja henkilökunnalle järjestettiin
Wilman kautta kysely, jossa tiedusteltiin syysloman pituutta sekä sen seurauksena
syyslukukauden alkamispäivää eri vaihtoehtoja esittävällä kyselyllä.
Päätösehdotuksessa huomioidaan kyselyn tulokset.

A.

Syyslukukausi alkaa pe 13.8.2021 ja päättyy ti 21.12.2021
Syysloma to 14.10.-pe 15.10.2021. (2 pv)

B.

Syyslukukausi alkaa to 12.8.2021 ja päättyy ti 21.12.2021
Syysloma ke 13.10. – pe 15.10.2021. (3pv)
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Syyslukukausi alkaa ke 11.8.2021 ja päättyy ke 22.12.2021.
Syysloma ma 11.10.-pe 15.10.2021. (5 pv)

Syyslukukaudella 90 työpäivää

Kevätlukukausi:
maanantai 10.1. – lauantai 4.6.2022 (98 työpäivää)
Talviloma maanantai 21.2. – sunnuntai 27.2.2022
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen Johtava rehtori, Kaisa Mattila Varhaiskasvatusjohtaja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Ruskon kunnan koulujen työajat
lukuvuodeksi 2021-2022. Johtavan rehtorin päätösehdotus, joka perustuu syysloman
osalta Wilman kautta tehdyn kyselyn tuloksiin, on seuraava:
Syyslukukausi:
keskiviikko 11.8. – keskiviikko 22.12.2021 (90 työpäivää)
Syysloma maanantai 11.10. – perjantai 15.10.2021 (5 pv)
Kevätlukukausi:
maanantai 10.1. – lauantai 4.6.2022 (98 työpäivää)
Talviloma maanantai 21.2. – sunnuntai 27.2.2022

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Ruskon kunnan esiopetuksen
työajat lukuvuodeksi 2021–2022. Työajat mukailevat koulujen työ- ja loma-aikoja,
lukuun ottamatta alla olevia poikkeuksia:
Syyslukukausi:
maanantai 16.8. – perjantai 17.12.2021 (syysloma maanantai 11.10. - sunnuntai
17.10.2021) 84 työpäivää
Kevätlukukausi:
maanantai 10.1. – perjantai 27.5.2022 (talviloma maanantai 21.2. - sunnuntai
27.2.2022) 92 työpäivää
Päätös
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Ruskon kunnan koulujen työajat
lukuvuodeksi 2021-2022 johtavan rehtorin päätösehdotuksen mukaisesti, perustuen
syysloman osalta Wilman kautta tehdyn kyselyn tuloksiin. Henkilökunnasta 93,9 %,
oppilaista 83,8% ja Huoltajista 68,1% toivovat viikon syyslomaa.
Syyslukukausi:
keskiviikko 11.8. – keskiviikko 22.12.2021 (90 työpäivää) syysloma maanantai 11.10. –
perjantai 15.10.2021
Kevätlukukausi:
maanantai 10.1. – lauantai 4.6.2022 (98 työpäivää) talviloma maanantai 21.2. –
sunnuntai 27.2.2022

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Ruskon kunnan esiopetuksen työajat
lukuvuodeksi 2021–2022. Työajat mukailevat koulujen työ- ja loma-aikoja, lukuun
ottamatta alla olevia poikkeuksia:
Syyslukukausi: maanantai 16.8. – perjantai 17.12.2021 (syysloma maanantai 11.10. -
sunnuntai 17.10.2021) 84 työpäivää
Kevätlukukausi: maanantai 10.1. – perjantai 27.5.2022 (talviloma maanantai 21.2. -
sunnuntai 27.2.2022) 92 työpäivää
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 92,26.08.2020
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 139, 01.12.2020
§ 139
Iltapäiväkerhotoiminnan toteutuminen Merttelän koulussa kevätlukukaudella 2021
RUSDno-2020-395
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 26.08.2020, § 92
Valmistelijat / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen johdosta ja viitaten Opetushallituksen ohjeisiin
Ruskon kunnassa siirrytään poikkeusjärjestelyihin AP/IP- toiminnassa koskien
Merttelän koulusta Hiidenvainion iltapäiväkerhoon siirtyviä lapsia.
Opetushallituksen päivitetty ohjeistus:
Lähikontaktien minimointi aamu- ja iltapäivätoiminnassa
Toimenpiteet kontaktien minimoimiseksi:
Muiden kuin lasten sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökunnan oleskelua
toiminnan tiloissa tulee välttää. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan
tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa huoltajia ja perheitä toimimaan
niiden mukaisesti.
Aamu- ja iltapäivätoiminta olisi hyvä järjestää luokka- tai
opetusryhmäkohtaisissa pienryhmissä. Mikäli tämä on mahdotonta, jaetaan
toiminta pysyväisluonteisiin pienryhmiin, joiden toimintaa ohjaa ja valvoo
ryhmäkohtaisesti nimetty aikuinen.
Mikäli mahdollista, olisi sisällä tapahtuva toiminta hyvä järjestää
pienryhmäkohtaisissa tiloissa.
Ulkona tapahtuva toiminta on suositeltavaa. Myös ulkotoiminnassa on
huomioitava lapsiryhmien koko ja mahdollisuuksien mukaan suosittava
ennakkoon sovittua pienryhmäjakoa.
Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää ja yhteydenpito erityisesti koteihin
tulisi ensisijaisesti järjestää sähköisiä yhteydenpitotapoja hyödyntäen.
Ruskolla toimitaan jatkossa seuraavasti:
Syyslukukaudella 2020 Merttelän koulun iltapäiväkerholaiset jäävät Merttelän kouluun
kerhotoiminnan pariin, eivätkä siirry koulupäivän päättyessä Hiidenvainion koulun IP-
kerhoon.
Näin vältämme kontakteja eri koulujen oppilaiden kesken.
Vallitseva käytäntö on ollut, että Merttelän koulusta tapahtunut kuljetus
Hiidenvainion koulun IP-kerhoon on tapahtunut välittömästi koulupäivän jälkeen.
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Jatkossa kuljetus Merttelän koulusta Hiidenvainion koulun kuljetuspaikalle on klo
15.30 ja oppilas jatkaa tästä omatoimisesti kotiinsa.
Mikäli oppilas jää kerhoon pidemmäksi aikaa, huoltaja hakee hänet itse kotiin.
Muutos astuu voimaan ma 31.8.2020
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Lautakunta päättää hyväksyä muuttuneen iltapäiväkerhotoiminnan toteutumisen
koskien Merttelän koulun oppilaita alkaen ma 31.8.2020
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 01.12.2020, § 139
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Iltapäiväkerhotoiminnan toteutuminen Merttelän koulussa kevätlukukaudella 2021

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta teki kokouksessaan 26.8.2020 §92 päätöksen,
että vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Merttelän koulussa järjestetään
koulun 1. ja 2. luokkalaisille iltapäiväkerhotoimintaa koulun omissa tiloissa.
Yhteiskunnallinen tilanne ei ole muuttunut siten, että 26.8.2020 päätöstä on aihetta
muuttaa.
Siten iltapäiväkerhotoimintaa on syytä jatkaa Merttelän koulussa myös
kevätlukukauden 2021 ajan.
Aikaisempina lukuvuosina Merttelän koulusta on järjestetty kuljetus Hiidenvainion
koulun IP-kerhoon ja se on tapahtunut välittömästi koulupäivän jälkeen.
Kevätlukukauden 2021 aikana kuljetus Merttelän koulusta Hiidenvainion koulun
kuljetuspaikalle tapahtuu klo 15.30 ja oppilas jatkaa tästä omatoimisesti kotiinsa.
Mikäli oppilas jää kerhoon pidemmäksi aikaa, huoltaja hakee hänet itse kotiin.
Lautakunnan kokouksen (9.6.2020 §65) mukaan IP- kerhopaikan vahvistus
kevätkaudelle tulee tehdä 15.12.2020 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Lautakunta hyväksyy iltapäiväkerhotoiminnan jatkamisen Merttelän koulussa
kevätlukukaudella 2021
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Tekninen lautakunta, § 76,02.07.2020
Tekninen lautakunta, § 128,12.11.2020
Kunnanhallitus, § 226,16.11.2020
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 140, 01.12.2020
§ 140
Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu
RUSDno-2020-344
Tekninen lautakunta, 02.07.2020, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Kunnanvaltuusto hyväksyi 25.5.2020 § 29 Maunun koulun perusparannuksen ja
laajennuksen hankesuunnitelman. Valtuusto päätti muuttaa vuoden 2020
talousarvion investointiohjelmaa siten, että kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin Maunun
koulun laajennukseen lisätään 138.000 euroa rakennussuunnittelun käynnistämiseksi.
Tekniset palvelut on päätöksen jälkeen toiminut prosessikaavion mukaisesti. Jokaiselta
suunnittelualalta on valittu kolme hyväksi todettua suunnittelutoimistoa, jolta on
pyydetty tarjoukset. Tarjoukset on saatu ja niistä on valittu kokonaistaloudellisesti
edullisimmat.
Pää- ja arkkitehti suunnittelijaksi esitetään Arkkitehtitoimisto Ark Aboa Oy,
rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Mauri Maanpää Oy, LVIA suunnittelijaksi
Sitowise Oy ja sähkösuunnittelijaksi Sähkö Tammisto Oy. Lisäksi koulupuoli on
esittänyt AV suunnitteluun asiantuntijaksi Atea Oy:tä. Hankeryhmä perehtyy AV
tarpeeseen elokuun alussa pidettävässä kokouksessa. Tekninen johtaja esittelee
kokouksessa yhteenvedon tarjouksista. Kaikkien tarjousten yhteenlaskettu hinta on
noin 95 000,00€ alv 0%
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää valita Maunun koulun perusparannuksen ja
laajennuksen pää- ja arkkitehti suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Ark Aboa Oy:n,
rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Mauri Maanpää Oy:n, LVIA suunnittelijaksi
Sitowise Oy:n ja sähkösuunnittelijaksi Sähkö Tammisto Oy:n tarjousten mukaisesti.
Jokaisesta suunnittelualasta tehdään erilliset sopimukset, jotka allekirjoittavat
teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja toimialajohtaja hallintosäännön mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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Tekninen lautakunta, 12.11.2020, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Maunun koulun suunnitelmat ovat viimeistelyä vailla valmiit. Kunnaninsinööri ja
tekninen johtaja esittelevät lautakunnalle suunnitelmia.
Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä PTC service Oy:n kanssa ja
tarjousmuotona käytetään rajoitettua neuvottelumenettelyä, joka on kaksi
kierroksinen tarjouskilpailu teknisten palveluiden toimintamallin mukaisesti.
Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa.
Tarjousasiakirjat lasketetaan kahdella eri kustannuslaskijalla, ennen kuin hanke
tuodaan lopulliseen päätöksentekoon, jotta päätöksentekijöillä on myös tiedossa
hankkeen alustava kustannusarvio.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee Maunun koulun suunnittelutilanteen tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Kunnanhallitus, 16.11.2020, § 226
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja

Tekninen lautakunta käsittelee Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen
suunnittelua väliaikaraporttina torstaina 12.11.2020 128 §.
Maunun koulun siinnitelmat ovat viimeistelyä vaille valmiit. Kunnaninsinööri ja
tekninen johtaja esittelevät lautakunnalle suunnitelmia.
Tarjousasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä PTC Service Oy:n kanssa ja
tarjousmuotona käytetään rajoitettua neuvottelumenettelyä, joka on
kaksikierroksinen tarjouskilpailu teknisten palveluiden toimintamallin mukaisesti.
Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa.
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Tarjousasiakirjat lasketetaan kahdella eri kustannuslaskijalla, ennen kuin hanke
tuodaan lopulliseen päätöksentekoon, jotta päätöksentekijöillä on myös tiedossa
hankkeen alustava kustannusarvio.
Teknisen lautakunnan päätös saatetaan kunnanhallituksen tietoon perjantaina 13.11.
tai viimeistään kunnanhallituksen kokouksessa. Tekninen johtaja Mika Heinonen ja
kunnaninsinööri Tuomass Salmi ovat läsnä alustamassa asiaa kunnanhallituksen
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee Maunun koulun suunnittelutilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 01.12.2020, § 140
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Ruskon kunnan tekninen johtaja ja kunnaninsinööri ovat esitelleet Maunun koulun
peruskorjaus- ja laajennusosan suunnittelutyön vaiheita teknisessä lautakunnassa
12.11.2020 sekä kunnanhallituksessa 16.11.2020.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tuodaan tiedoksi suunnittelutyön etemisen
vaiheita sekä projektin etenemisaikataulua.
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tiedokseen.
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§ 141
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kevään 2021 kokousajat
RUSDno-2020-545
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Esittelijät ja puheenjohtaja ovat keskustelleet alustavasti kevään 2021
kokousajankohdista.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kokoontuu kevätlukukauden aikana seuraavina
keskiviikkoiltoina klo 18.00:
20.1., 17.2., 24.3., 28.4., 19.5. ja 16.6.
Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen Johtava rehtori, Kaisa Mattila Varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy kevätlukukauden 2021 kokousajat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 142
Oikaisuvaatimus Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätökseen § 128,
MLL Rusko
RUSDno-2020-556
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Oheismateriaali
1 Oikaisuvaatimus, MLL Rusko, netti.pdf
Ruskon kuntaan on saapunut 20.11.2020 Ruskon kunnanhallitukselle osoitettu
oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimuksen tekijänä on MLL Ruskon yhdistys.
Kunnanjohtaja on siirtänyt oikaisuvaatimuksen hallintolain 21 §:n perusteella opetus-
ja varhaiskasvatuslautakunnan käsiteltäväksi, jolle asian käsittely juridisesti kuuluu
kuntalain 134 §:n perusteella.
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
3.11.2020 tekemä päätös § 128 oikaistaan siten, että päätöksen perusteluina oleviin
seikkoihin on tehtävä lapsiasioiden vaikutusten arviointi, jonka jälkeen
oppilasjärjestelyt toteutetaan siten, että lapsen etu asetetaan ensisijaiseksi kriteeriksi.
Nyt tehdyn päätöksen mukaan lapsen etua ei ole asetettu ensisijaiseksi, vaan etusijalla
on opetuksen järjestäjän etu ja taloudelliset näkökohdat. Vaadimme myös, että
Ruskon kunnassa tehdään systemaattisesti lapsivaikutusten arviointi jokaisessa lapsia
koskevassa päätöksenteossa. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että Ruskolla asuu ja
tulee asumaan paljon lapsiperheitä.
Oikaisuvaatimuksen tekijöiden mielestä asia on merkittävä siksi, että Ruskon
kunnassa on tulevina vuosina kymmeniä ensiluokkalaisia, joita tulevat
oppilasjärjestelyt koskevat. Järjestelyt tulevat vaikuttamaan välittömästi sekä
oppilaiden että oppilaiden huoltajien arkeen ja heidän hyvinvointiinsa
Perusteluissaan oikaisuvaatimuksen tekijät viittaavat YK:n lapsen oikeuksien
sopimukseen, joka on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1991 lähtien. Sopimuksella
turvatuilla oikeuksilla edistetään ja turvataan lasten hyvinvointia ja kehitystä.
Päätöksen oikaisua tekijä perustelee vielä seuraavasti:
Vuoden 2020 kokouspöytäkirjoista tai niiden hyväksytyistä liitteistä (mm.
käyttösuunnitelmat), ei voida todeta, että lautakunta olisi päätöksenteossaan
tukeutunut tai voinut tukeutua toteutettuihin lapsivaikutusten arviointeihin ja tehnyt
päätöksiään arvioinnin tulosten perusteella. Tästä seurauksena ei käy ilmi, että
3.11.2020 tehty päätös olisi tehty lapsen etu ensisijaisena perusteena.
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Koska lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty merkittävässä päätöksenteossa, joka
koskettaa isoa joukkoa pieniä kuntalaisia, on päätöstä pidettävä osittain virheellisin
perustein tehtynä ja se tulee oikaista.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden esittämiin perusteluihin johtava rehtori toteaa
selvityksessään seuraavaa:
Perusopetuslain 6§ mukaan
Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen,
koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet
huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1
momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1
ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla
kunta on velvollinen opetusta järjestämään.
Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä
muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (13.7.2018/542)
Ruskon kunnassa kouluilla ei ole oppilasalueita. Kaikki koululaiset ovat
perusopetuksen oppilaita, joille opetuksen järjestäjä (kunta) perusopetuslain 6 §:n
mukaisesti määrää lähikoulun. Tämä lähikoulu voi olla muukin koulu kuin
etäisyydeltään lapsen kotia lähinnä oleva koulu. Ruskolla asuinpaikka ei siis suoraan
määrittele, onko ensimmäisen luokan oppilaan koulu Hiidenvainio, Merttelä vai
Laukola, koska koulupiirejä ei ole.
Ruskon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 2.10.2019, että
lapsen koulupaikan määräytymisessä huomioidaan jatkossa kunnan jo olemassa
olevat koulutilat mahdollisimman tehokkaasti.
Tarkoituksena on, että kunnassa aloittavat 1.luokat ovat melko lailla samankokoiset ja
että Merttelässäkin aloittaa jatkossa oma 1.luokka.
Tällä ratkaisumallilla hyödynnetään Merttelän jo olemassa olevia tiloja ja samalla
Hiidenvainion ja Kirkonkylän tilanahtauteen saadaan helpotusta.
Johtava rehtori toteaa, että Ruskon keskustan Hiidenvainion ja Kirkonkylän
alakoulujen oppilasmäärä oli lukuvuonna 2019-2020 292 oppilasta. Opetuksen
järjestäjän päätöksellä Merttelässä aloitti oma 1. luokka lukuvuoden 2020-2021
alkaessa.
Lukuvuonna 2020-2021 Ruskon keskusta-alueella asuvien lasten koulupaikan
määräytymisessä huomioitiin ns. karttarajausta, jonka avulla selvitettiin oppilaan
asuinpaikan etäisyyttä Merttelän kouluun.
Tästä luokkajärjestelystä huolimatta Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulujen
oppilasmäärä kasvoi selvästi ja oli lukuvuoden 2020-2021 alkaessa 313.
Opetuksen järjestäjän päätös Merttelän koulun luokkajärjestelyistä on siten ollut
perusteltavissa keskustan alakoulujen tilanahtauden vuoksi ja Merttelän koulusta
löytyvillä luokkatiloilla.
Opetuksen järjestäjä on päätöksellään osoittanut oppilaalle koulupaikan Merttelän
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koulusta ja järjestänyt näille oppilaille kuljetuksen Hiidenvainion kuljetuspaikan ja
Merttelän koulun välillä.
Ennen lukuvuoden 2020-2021 alkua kunta sai kolmelta huoltajalta Aluehallintoviraston
selvityspyynnön oppilaan koulupaikan määräytymisestä.
Kaikkiin kolmeen selvitykseen Aluehallintovirasto teki ratkaisun, jossa todettiin kunnan
toimineen perusopetuslain 6 §:ssä säädetyllä tavalla päättäessään oppilaan
koulupaikasta.
Lisäksi ratkaisussa todettiin, että kunta on järjestänyt Merttelän kouluun sijoitetuille
oppilaille turvallisen ja maksuttoman kuljetuksen kouluun ja takaisin.
Valmisteltaessa tulevan lukuvuoden koulupaikan määräytymiseen liittyvää asiaa,
johtava rehtori toi asian opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi
28.10.2020 kokoukseen. Valmisteluvaiheessa oli tiedossa, että Ruskon kunnassa
aloittaa koulutyönsä 95 ekaluokkalaista lukuvuoden 2021-2022 alussa. Heistä 70 lasta
asuu Ruskon kunnan osassa ja 25 Vahdon kunnan osassa.
Johtava rehtori totesi esittelytekstissään lukuvuodelle 2021-2022 (OPVA 28.10. §121),
että lukuvuonna 2021-2022 käytetään samanlaista karttarajausta ja tarkoituksena on,
että kunnassa aloittavat 1.luokat ovat melko lailla samankokoiset.
Päätösehdotuksessaan johtava rehtori esitti, että opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy toimintatavan peruskoulun aloittavan oppilaan
koulupaikan määräytymiseen lukuvuonna 2021-2022 Ruskon kunnassa.
Päätöksessään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi. Esittelijä sai tehtäväksi valmistella ja tuoda asia uudelleen
lautakunnan käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Lautakunnan päätökseen (OPVA 28.10.2020 § 121) perustuen johtava rehtori toi
lautakunnan pyynnöstä kokoukseen tiedoksi vaihtoehdon, jossa oppilaan koulupaikan
määräytyminen on tehty toisella tavalla.
Tämä rajaus poikkesi lukuvuoden 2020 – 2021 toimintatavasta.
Esittelijä totesi esittelyssään, että vaihtoehtoinen rajaus tuo mukanaan muutoksia
oppilaiden sijoittumisessa kouluihin verrattaessa karttarajaukseen, joka esitettiin
28.10.2020 kokouksessa ja jonka mukaan tehtiin oppilaaksi ottopäätökset
lukuvuodelle 2020-2021.
Johtavan rehtorin päätösehdotuksesta poiketen lautakunta päätti 3.11.2020
kokouksessa äänestyksen jälkeen seuraavaa:
Lautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2019, että Merttelän koulussa aloittaa
jatkossa oma ensimmäinen luokka, joka on melko lailla samankokoinen kuin muutkin
kunnan eri koulujen ensimmäiset luokat.
Perusopetuslain 6 pykälässä säädetään, että koulumatkojen tulee olla opetuksen
järjestämispaikkojen sijainti huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Lautakunta päättää, että Merttelän koulun oppilasvalinnan perusteena on
mahdollisimman lyhyt koulumatka. Koulumatka mitataan lyhintä, yleisesti käytössä
olevaa talvella kunnossa pidettyä tietä tai jalkakäytävää käyttäen oppilaan
kotiosoitteesta Merttelän koulun osoitteeseen. Tämän pohjalta virkamiehet laativat
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kartan Merttelän koulun oppilaaksi ottoalueesta lukuvuonna 2021-2022, joka
julkaistaan kunnan nettisivuilla ilman oppilaiden osoitetietoja.
Tästä päätöksestä voidaan pedagogisin perustein poiketa.
OPVA:n päätöksen mukaisesti koulutoimistossa laadittiin kartta-alue, joka sisältää
oppilaiden asuinpaikan Ruskon keskustan alueella. Oppilaita ei sijoitettu tähän
karttaan näkyviin.
Tämän yhteydessä laajennettiin selvitystyötä ja selvitettiin koulutyön aloittavien
oppilaiden asuinpaikkaa sekä lukuvuonna 2021-2022 että tulevina lukuvuosina.
Lautakunnan tekemän päätöksen jälkeen on esittelijän toimesta valmisteltu
vaihtoehtoista tapaa toteuttaa oppilassijoittelua Ruskolla. Selvitystyön tuloksena
tuodaan esille vaihtoehtoinen tapa toteuttaa oppilassijoittelua Ruskon keskustan
alueella. Tässäkin vaihtoehdossa kunta huomioi jo olemassa olevat Merttelän koulun
tilaratkaisut ja vaihtoehtoinen ratkaisu tuo mukanaan myös sen, että Merttelän
koulun kaikkia luokkatiloja käytetään.
Johtava rehtori toteaa, että lautakunnan päätös (3.11.2020 §128) on voimassa oleva
päätös. Oikaisuvaatimuksessa esitetty lapsivaikutusten arviointi on tehty ja tässä
vaihtoehdossa esitettyä päätöksen vaikutusta pieniin lapsiin lähestytään eri tavalla,
koska Merttelän kouluun ei sijoitu koulutyönsä aloittavia oppilaita.
Lukuvuonna 2021-2022 Maunun koulun peruskorjaus- ja laajennustyö tuo mukanaan
yläkoulun oppilaiden väistötilojen tarvetta ja lisäksi alakoululaisten oppilaiden määrä
kouluissa on erittäin suuri.
Merttelän koulun luokkatilat voidaan hyödyntää tulevina vuosina myös seuraavalla
tavalla.
1. Hiidenvainion koulussa aloittaa lukuvuonna 2021-2022 kolme luokkaa. Merttelän
kouluun ei sijoitu 1. luokkaa.
Kaikki keskusta-alueen oppilaat sijoittuvat Hiidenvainion kouluun ja ne neljä oppilasta,
jotka osoitteensa perusteella ensisijaisesti sijoittuisivat Merttelän kouluun, tulevat
Hiidenvainion 1. luokalle.
Toisen vuosiluokan alkaessa oppilaat jatkavat koulutyötään Hiidenvainion koulussa.
Tulevina lukuvuosina tarkasteltaessa Merttelän koulun ympäristössä asuvia lapsia
voidaan todeta, että kaikissa ikäluokissa (s.2014-2019) Merttelän koulun lähellä asuu
neljä-viisi lasta (Poikkeuksena v. 2018 syntyneet lapset, jossa määrä on seitsemän tai
kahdeksan).
2. Vaihtoehtoisesti Hiidenvainion koulusta siirtyy tulevana lukuvuonna 2021-2022
yksi luokallinen 3.luokkalaisia Merttelän kouluun. Molempien koulujen
tilaratkaisut mahdollistavat tämän esityksen.
Merttelään siirtyvät 3. luokkalaiset ja opettaja siirtyvät aamulla koulubussilla KK-
koululta Merttelään koulupäivän ajaksi ja iltapäivällä takaisin. Siirtymisessä on
opettaja mukana.
Kolmasluokkalaiset ovat jo ryhmäytyneet oman luokkansa ja opettajansa kanssa
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ja ovat valmiimpia siirtymään toiseen kouluun kuin koulutyönsä aloittavat
ekaluokkalaiset.
Jos koulussa ei olisi ns. väistötilavuotta, aloittavilla 3. luokkalaisilla olisi
normaalisti kuitenkin edessä koulun vaihto Hiidenvainiosta Kirkonkylään ja
mahdollisesti myös opettajan vaihtuminen.
Lukuvuonna 2021-2022 osa tulevista kolmasluokkalaisista jää jatkamaan
koulutyötänsä Hiidenvainioon väistötilaratkaisuna.
Tässä vaihtoehdossa siirtyvät 3. luokkalaiset opiskelevat Merttelän koulun
tiloissa 3. luokkansa ja sen jälkeen siirtyvät Kirkonkylän kouluun 4. luokkansa
alkaessa.
Tämän vaihtoehtoisen esittelyn perusteena on se, että yli 90 prosenttia aloittavista
ekaluokkalaisista asuu lähempänä Hiidenvainion koulua kuin Merttelän koulua. Sama
asia toistuu myös tulevina lukuvuosina.
Tämän vaihtoehtoinen toteuttamistapa on suunniteltu lukuvuosien 2021-2024 ajaksi.

MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2021 -2022
2.lk *
21
3.B
20
3.-4.
17 (12+5)
5.-6.
17 (7+10)
yhteensä 75
MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2022 -2023
3.lk*
21
3B
20
3D
20
4.-5.
17 (12+5) (7oppà KK 6.lk)
yhteensä 78
MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2023 -2024
3B
20
3D
20
4.lk
21*
5.-6.
17 (12+5)
yhteensä 79
*= Merttelän koulun lv 2020-2021 1.lk
3. Esittelijä tuo päättäjille myös tiedoksi kuntalaisten esiin tuomia vaihtoehtoisia
ratkaisumalleja hyödyntää Merttelän koulun tiloja:
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- Merttelän kouluun siirtyy yksi Kirkonkylän koulun 6.luokka alakouluopintojensa
päätteeksi. Tämä vaihtoehto on tilaratkaisun kannalta yhtäläinen vaihtoehdon 2.
kanssa. ja luokkatilat riittävät sekä Merttelän koulussa että HV/KK-kouluissa.
Kuudesluokkalaisten suurempi viikkotuntimäärä ja laajempi opiskeltavien
oppiaineiden määrä valinnaisaine valintoineen tuo tälle vaihtoehdolle enemmän
toteuttamisvaikeutta.
- Merttelän kouluun siirtyy neljä Maunun koulun opetusryhmää.
Aineopettajajärjestelmässä, jossa aineen lehtori opettaa omaa ainettaan, tämä
ratkaisu on vaikea toteuttaa käytännössä.
- Merttelän kouluun siirtyy kunnan eskarioppilaat. Hiidenvainion päiväkodin tilat
remontoidaan koululaisten käyttöön ja Merttelän koulun tilat remontoidaan niin, että
päivittäisen eskaritoiminnan jälkeen tiloissa voidaan toteuttaa myös lasten
täydentävää varhaiskasvatusta.
4. Tällä hetkellä voimassa olevaa lautakunnan päätöstä korjataan:
Päätös Merttelän koulun oppilaaksi ottamisessa koskee perinteisen Merttelän koulun
oppilasalueen ohella lähikouluperiaatetta noudattaen niitä 15 ensimmäisen luokan
oppilasta, joille kunta osoittaa kouluksi Merttelän koulun.
Päätöksen teon tukena kuntalakia koskevassa kirjallisuudessa tuodaan esiin, että
otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa tai kumota
voimassa olevan päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Päätösehdotus annetaan kokouksessa
Päätös
Lautakunta päätti siirtää oikaisuvaatimusten ja vetoomusten käsittelyn lautakunnan
ylimääräiseen joulukuun 15. päivä pidettävään etäkokoukseen. Johtava rehtori
järjestää oikaisuvaatimusten ja vetoomusten yhteyshenkilöiden ja opva:n edustajan
kanssa keskustelutilaisuuden teams-yhteyden kautta viikolla 50 ennen opva:n
kokousta. Tilaisuudessa käydään läpi kuntalaisilta virkamiehille tuotuja vaihtoehtoisia
ratkaisuja koulutilojen käytöstä ja oppilaiden sijoittumisesta kunnan kouluissa.
Lautakunnan edustajaksi tilaisuuteen valittiin puheenjohtaja Ari Rusi.
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§ 143
Oikaisuvaatimus Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätökseen § 128,
kuntalaiset
RUSDno-2020-557
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Oheismateriaali
1 Oikaisuvaatimus, kuntalaiset, netti.pdf
Ruskon kuntaan on saapunut 23.11.2020 Ruskon opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnalle osoitettu oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimuksen tekijöinä ovat 190 kuntalaista, jotka allekirjoituksellaan haluavat
tuoda tyytymättömyytensä tähän päätökseen.
Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on
kokouksessaan 3.11.2020
§128 hyväksynyt toimintatavan, jolla peruskoulun
aloittavan oppilaan koulupaikka määräytyy lukuvuonna 2021-2022 Ruskon
kunnassa. Pöytäkirjan mukaan hyväksytty toimintatapa on muistakin esitetyistä
vaihtoehdoista huolimatta sama, jota on noudatettu lukuvuonna 2020-2021.
Oikaisuvaatimuksen tekijät toteavat, että Kuntalain 22 pykälän mukaan kunnan
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen
mahdollisuuksista. Osallistumista voidaan kuntalain mukaan edistää erityisesti
järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia.
Oikaisuvaatimuksen tekijät kirjoittavat, että Perusopetuslain 3 pykälän 3 momentin
mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.
Perusteluissaan oikaisuvaatimuksen tekijät toteavat, että ennen kyseisten linjausten
tekemistä ei kuntalaisille ole annettu minkäänlaista vaikutus- ja
osallistumismahdollisuutta asiassa, joka koskettaa erittäin monia perheitä ja
koulutaipaleensa aloittavia pieniä lapsia.
Koulun sijainti on ensimmäinen opetukseen liittyvä asia, joka kuuluu luonnostaan
kodin ja koulun laissa edellytettyyn yhteistyöhön. Kunnan palvelujen järjestäminen ei
voi eikä saa olla sanelupolitiikkaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijät kirjoittavat, että Perusopetuslain 6§:n mukaan opetus
tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja
muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon
ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että kyseisen pykälän 2 momentin mukaan kunta
osoittaa oppilaalle 1 momentin mukaisen lähikoulun eli siis koulun, johon matka on
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mahdollisimman lyhyt ja turvallinen.
Vaatimuksessa esitetään, että nyt pöytäkirjan perusteluista käy ilmi, että asiassa ei ole
lähdetty liikkeelle ajatellen asiaa oppilaiden parhaan kannalta vaan kyseessä on tarve
saada kunnan koulutilat mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja helpottaa
Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulujen tilan ahtautta.
Lisäksi todetaan, että koska lain peruslähtökohta on se, että lähikoulu on se koulu,
joka on kotia lähimpänä ja johon matka on turvallisin, tulee toisenlaiselle ratkaisulle
olla hyväksyttävät perusteet.
Lautakunnan nyt esittämät, pelkästään kunnan opetustoimen kannalta optimaaliset
perustelut eivät tätä ole.
Koulukuljetusten suhteen todetaan, että kunta ei ole antanut mitään tietoa
koulukuljetusten järjestämisestä Merttelän kouluun. Oikaisuvaatimuksen tekijät
odottavat selvitystä siitä, miten turvallinen koulumatka järjestetään ja miten
huomioidaan se, ettei oppilaan päivittäisen koulumatkan kesto ylitä 2,5h aikarajaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät lopuksi, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi toivotaan, että ennen oikaisuvaatimuksen
käsittelyä järjestetään kuulemis- ja keskustelutilaisuus. Asia saatetaan myös
valtuustolle tiedoksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden esittämiin perusteluihin johtava rehtori toteaa
selvityksessään seuraavaa:
Toisin kuin oikaisuvaatimuksessa todetaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
voimassa oleva päätös ei noudata samaa tapaa oppilaan koulupaikan määräytymisen
suhteen kuin lukuvuonna 2020-2021. Pöytäkirjassa(OPVA 3.11.2020 §128) todetaan,
että lautakunta päätti toimintatavasta äänestyksen jälkeen johtavan rehtorin
päätösehdotuksesta poiketen.
Perusopetuslain 6§:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden
matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti
sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1
momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1
ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla
kunta on velvollinen opetusta järjestämään.
Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä
muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (13.7.2018/542)
Ruskon kunnassa kouluilla ei ole oppilasalueita. Kaikki koululaiset ovat
perusopetuksen oppilaita, joille opetuksen järjestäjä (kunta) perusopetuslain 6 §:n
mukaisesti määrää lähikoulun. Tämä lähikoulu voi olla muukin koulu kuin
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etäisyydeltään lapsen kotia lähinnä oleva koulu. Ruskolla asuinpaikka ei siis suoraan
määrittele, onko ensimmäisen luokan oppilaan koulu Hiidenvainio, Merttelä vai
Laukola, koska koulupiirejä ei ole.
Ruskon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 2.10.2019, että
lapsen koulupaikan määräytymisessä huomioidaan jatkossa kunnan jo olemassa
olevat koulutilat mahdollisimman tehokkaasti.
Tarkoituksena on, että kunnassa aloittavat 1.luokat ovat melko lailla samankokoiset ja
että Merttelässäkin aloittaa jatkossa oma 1.luokka.
Tällä ratkaisumallilla hyödynnetään Merttelän jo olemassa olevia tiloja ja samalla
Hiidenvainion ja Kirkonkylän tilanahtauteen saadaan helpotusta.
Johtava rehtori toteaa, että Ruskon keskustan Hiidenvainion ja Kirkonkylän
alakoulujen oppilasmäärä oli lukuvuonna 2019-2020 292 oppilasta. Opetuksen
järjestäjän päätöksellä Merttelässä aloitti oma 1. luokka lukuvuoden 2020-2021
alkaessa.
Lukuvuonna 2020-2021 Ruskon keskusta-alueella asuvien lasten koulupaikan
määräytymisessä huomioitiin ns. karttarajausta, jonka avulla selvitettiin oppilaan
asuinpaikan etäisyyttä Merttelän kouluun.
Tästä luokkajärjestelystä huolimatta Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulujen
oppilasmäärä kasvoi selvästi ja oli lukuvuoden 2020-2021 alkaessa 313.
Opetuksen järjestäjän päätös Merttelän koulun luokkajärjestelyistä on siten ollut
perusteltavissa keskustan alakoulujen tilanahtauden vuoksi ja Merttelän koulusta
löytyvillä luokkatiloilla.
Opetuksen järjestäjä on päätöksellään osoittanut oppilaalle koulupaikan Merttelän
koulusta ja järjestänyt näille oppilaille kuljetuksen Hiidenvainion kuljetuspaikan ja
Merttelän koulun välillä.
Ennen lukuvuoden 2020-2021 alkua kunta sai kolmelta huoltajalta Aluehallintoviraston
selvityspyynnön oppilaan koulupaikan määräytymisestä.
Kaikkiin kolmeen selvitykseen Aluehallintovirasto teki ratkaisun, jossa todettiin kunnan
toimineen perusopetuslain 6 §:ssä säädetyllä tavalla päättäessään oppilaan
koulupaikasta.
Lisäksi ratkaisussa todettiin, että kunta on järjestänyt Merttelän kouluun sijoitetuille
oppilaille turvallisen ja maksuttoman kuljetuksen kouluun ja takaisin.
Valmisteltaessa tulevan lukuvuoden koulupaikan määräytymiseen liittyvää asiaa,
johtava rehtori toi asian opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi
28.10.2020 kokoukseen. Valmisteluvaiheessa oli tiedossa, että Ruskon kunnassa
aloittaa koulutyönsä 95 ekaluokkalaista lukuvuoden 2021-2022 alussa. Heistä 70 lasta
asuu Ruskon kunnan osassa ja 25 Vahdon kunnan osassa.
Johtava rehtori totesi esittelytekstissään lukuvuodelle 2021-2022 (OPVA 28.10. §121),
että lukuvuonna 2021-2022 käytetään samanlaista karttarajausta ja tarkoituksena on,
että kunnassa aloittavat 1.luokat ovat melko lailla samankokoiset.
Päätösehdotuksessaan johtava rehtori esitti, että opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy toimintatavan peruskoulun aloittavan oppilaan
koulupaikan määräytymiseen lukuvuonna 2021-2022 Ruskon kunnassa.
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Päätöksessään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi. Esittelijä sai tehtäväksi valmistella ja tuoda asia uudelleen
lautakunnan käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Lautakunnan päätökseen (OPVA 28.10.2020 § 121) perustuen johtava rehtori toi
lautakunnan pyynnöstä kokoukseen tiedoksi vaihtoehdon, jossa oppilaan koulupaikan
määräytyminen on tehty toisella tavalla.
Tämä rajaus poikkesi lukuvuoden 2020 – 2021 toimintatavasta.
Esittelijä totesi esittelyssään, että vaihtoehtoinen rajaus tuo mukanaan muutoksia
oppilaiden sijoittumisessa kouluihin verrattaessa karttarajaukseen, joka esitettiin
28.10.2020 kokouksessa ja jonka mukaan tehtiin oppilaaksi ottopäätökset
lukuvuodelle 2020-2021.
Johtavan rehtorin päätösehdotuksesta poiketen lautakunta päätti 3.11.2020
kokouksessa äänestyksen jälkeen seuraavaa:
Lautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2019, että Merttelän koulussa aloittaa
jatkossa oma ensimmäinen luokka, joka on melko lailla samankokoinen kuin muutkin
kunnan eri koulujen ensimmäiset luokat.
Perusopetuslain 6 pykälässä säädetään, että koulumatkojen tulee olla opetuksen
järjestämispaikkojen sijainti huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Lautakunta päättää, että Merttelän koulun oppilasvalinnan perusteena on
mahdollisimman lyhyt koulumatka. Koulumatka mitataan lyhintä, yleisesti käytössä
olevaa talvella kunnossa pidettyä tietä tai jalkakäytävää käyttäen oppilaan
kotiosoitteesta Merttelän koulun osoitteeseen. Tämän pohjalta virkamiehet laativat
kartan Merttelän koulun oppilaaksi ottoalueesta lukuvuonna 2021-2022, joka
julkaistaan kunnan nettisivuilla ilman oppilaiden osoitetietoja.
Tästä päätöksestä voidaan pedagogisin perustein poiketa.
OPVA:n päätöksen mukaisesti koulutoimistossa laadittiin kartta-alue, joka sisältää
oppilaiden asuinpaikan Ruskon keskustan alueella. Oppilaita ei sijoitettu tähän
karttaan näkyviin.
Tämän yhteydessä laajennettiin selvitystyötä ja selvitettiin koulutyön aloittavien
oppilaiden asuinpaikkaa sekä lukuvuonna 2021-2022 että tulevina lukuvuosina.
Lautakunnan tekemän päätöksen jälkeen on esittelijän toimesta valmisteltu
vaihtoehtoista tapaa toteuttaa oppilassijoittelua Ruskolla. Selvitystyön tuloksena
tuodaan esille vaihtoehtoinen tapa toteuttaa oppilassijoittelua Ruskon keskustan
alueella. Tässäkin vaihtoehdossa kunta huomioi jo olemassa olevat Merttelän koulun
tilaratkaisut ja vaihtoehtoinen ratkaisu tuo mukanaan myös sen, että Merttelän
koulun kaikkia luokkatiloja käytetään.
Johtava rehtori toteaa, että lautakunnan päätös (3.11.2020 §128) on voimassa oleva
päätös. Oikaisuvaatimuksessa esitetty lapsivaikutusten arviointi on tehty ja tässä
vaihtoehdossa esitettyä päätöksen vaikutusta pieniin lapsiin lähestytään eri tavalla,
koska Merttelän kouluun ei sijoitu koulutyönsä aloittavia oppilaita.
Lukuvuonna 2021-2022 Maunun koulun peruskorjaus- ja laajennustyö tuo mukanaan
yläkoulun oppilaiden väistötilojen tarvetta ja lisäksi alakoululaisten oppilaiden määrä
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kouluissa on erittäin suuri.
Merttelän koulun luokkatilat voidaan hyödyntää tulevina vuosina myös seuraavalla
tavalla.
1. Hiidenvainion koulussa aloittaa lukuvuonna 2021-2022 kolme luokkaa. Merttelän
kouluun ei sijoitu 1. luokkaa.
Kaikki keskusta-alueen oppilaat sijoittuvat Hiidenvainion kouluun ja ne neljä oppilasta,
jotka osoitteensa perusteella ensisijaisesti sijoittuisivat Merttelän kouluun, tulevat
Hiidenvainion 1. luokalle.
Toisen vuosiluokan alkaessa oppilaat jatkavat koulutyötään Hiidenvainion koulussa.
Tulevina lukuvuosina tarkasteltaessa Merttelän koulun ympäristössä asuvia lapsia
voidaan todeta, että kaikissa ikäluokissa (s.2014-2019) Merttelän koulun lähellä asuu
neljä-viisi lasta (Poikkeuksena v. 2018 syntyneet lapset, jossa määrä on seitsemän tai
kahdeksan).
2. Vaihtoehtoisesti Hiidenvainion koulusta siirtyy tulevana lukuvuonna 2021-2022
yksi luokallinen 3.luokkalaisia Merttelän kouluun. Molempien koulujen
tilaratkaisut mahdollistavat tämän esityksen.
Merttelään siirtyvät 3. luokkalaiset ja opettaja siirtyvät aamulla koulubussilla KK-
koululta Merttelään koulupäivän ajaksi ja iltapäivällä takaisin. Siirtymisessä on
opettaja mukana.
Kolmasluokkalaiset ovat jo ryhmäytyneet oman luokkansa ja opettajansa kanssa
ja ovat valmiimpia siirtymään toiseen kouluun kuin koulutyönsä aloittavat
ekaluokkalaiset.
Jos koulussa ei olisi ns. väistötilavuotta, aloittavilla 3. luokkalaisilla olisi
normaalisti edessä koulun vaihto Hiidenvainiosta Kirkonkylään ja mahdollisesti
myös opettajan vaihtuminen.
Lukuvuonna 2021-2022 osa tulevista kolmasluokkalaisista jää jatkamaan
koulutyötänsä Hiidenvainioon väistötilaratkaisuna.
Tässä vaihtoehdossa siirtyvät 3. luokkalaiset opiskelevat Merttelän koulun
tiloissa 3. luokkansa ja sen jälkeen siirtyvät Kirkonkylän kouluun 4. luokkansa
alkaessa.
Tämän vaihtoehtoisen esittelyn perusteena on se, että yli 90 prosenttia aloittavista
ekaluokkalaisista asuu lähempänä Hiidenvainion koulua kuin Merttelän koulua. Sama
asia toistuu myös tulevina lukuvuosina.
Tämän vaihtoehtoinen toteuttamistapa on suunniteltu lukuvuosien 2021-2024 ajaksi.

MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2021 -2022
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5.-6.
17 (7+10)
yhteensä 75

MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2022 -2023
3.lk*
21
3B
20
3D
20
4.-5.
17 (12+5) (7oppà KK 6.lk)
yhteensä 78
MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2023 -2024
3B
21
3D
20
4.lk*
21
5.-6.
17 (12+5)
yhteensä 79
*= Merttelän koulun lv 2020-2021 1.lk
3. Esittelijä tuo päättäjille myös tiedoksi kuntalaisten esiin tuomia vaihtoehtoisia
ratkaisumalleja hyödyntää Merttelän koulun tiloja:
- Merttelän kouluun siirtyy yksi Kirkonkylän koulun 6.luokka alakouluopintojensa
päätteeksi. Tämä vaihtoehto on tilaratkaisun kannalta yhtäläinen vaihtoehdon 2.
kanssa. ja luokkatilat riittävät sekä Merttelän koulussa että HV/KK-kouluissa.
Kuudesluokkalaisten suurempi viikkotuntimäärä ja laajempi opiskeltavien
oppiaineiden määrä valinnaisaine valintoineen tuo tälle vaihtoehdolle enemmän
toteuttamisvaikeutta.
- Merttelän kouluun siirtyy neljä Maunun koulun opetusryhmää.
Aineopettajajärjestelmässä, jossa aineen lehtori opettaa omaa ainettaan, tämä
ratkaisu on vaikea toteuttaa käytännössä.
- Merttelän kouluun siirtyy kunnan eskarioppilaat. Hiidenvainion päiväkodin tilat
remontoidaan koululaisten käyttöön ja Merttelän koulun tilat remontoidaan niin, että
päivittäisen eskaritoiminnan jälkeen tiloissa voidaan toteuttaa myös lasten
täydentävää varhaiskasvatusta.
4. Tällä hetkellä voimassa olevaa lautakunnan päätöstä korjataan:
Päätös Merttelän koulun oppilaaksi ottamisessa koskee perinteisen Merttelän koulun
oppilasalueen ohella lähikouluperiaatetta noudattaen niitä 15 ensimmäisen luokan
oppilasta, joille kunta osoittaa kouluksi Merttelän koulun.
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Päätöksen teon tukena kuntalakia koskevassa kirjallisuudessa tuodaan esiin, että
otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa tai kumota
päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Lautakunta päätti siirtää oikaisuvaatimusten ja vetoomusten käsittelyn lautakunnan
ylimääräiseen joulukuun 15. päivä pidettävään etäkokoukseen. Johtava rehtori
järjestää oikaisuvaatimusten ja vetoomusten yhteyshenkilöiden ja opva:n edustajan
kanssa keskustelutilaisuuden teams-yhteyden kautta viikolla 50 ennen opva:n
kokousta. Tilaisuudessa käydään läpi kuntalaisilta virkamiehille tuotuja vaihtoehtoisia
ratkaisuja koulutilojen käytöstä ja oppilaiden sijoittumisesta kunnan kouluissa.
Lautakunnan edustajaksi tilaisuuteen valittiin puheenjohtaja Ari Rusi.
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§ 144
Vetoomus Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätökseen § 128, Silta ry
RUSDno-2020-558
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Oheismateriaali
1 Vetoomus, Silta ry, netti.pdf

Ruskon kuntaan on saapunut 23.11.2020 Ruskon opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnalle osoitettu vetoomus.
Vetoomuksen tekijöinä on Vanhempainyhdistys Silta ry.
Vetoomuksessa todetaan, että ensimmäiselle luokalle valittavien oppilaiden
valintakriteerit ovat herättäneet kritiikkiä oppilaiden huoltajien ja muiden kuntalaisten
taholla. Erityisesti lautakunnan 3.11.2020 tekemä päätös, jonka mukaan Merttelän
koulun oppilasvalinnan perusteena on mahdollisimman lyhyt koulumatka, on
herättänyt keskustelua ja huolta käytännön järjestelyistä koulumatkaan liittyen.
Vetoomuksessa viitataan perusopetuslain 6§. Huoltajat ja muut kuntalaiset ovat
kokeneet hyvin epäoikeuden mukaisena sen, että kyseisellä lautakunnan päätöksellä
Merttelän kouluun siirretään jatkossa ne oppilaat, jotka käytännössä asuvat
lähimpänä Hiidenvainion koulua. Lisäksi Vahdontien ylitys koetaan huonona asiana.
Perusteluissaan vetoomuksen tekijät toteavat, että päätös Merttelän oppilasvalinnan
kriteereistä on otettava uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen valmistelun yhteydessä
kuntalaisia ei ole riittävästi kuultu 2.10.2019 eikä 3.11.2020 päätöksen teon
yhteydessä. Uudelleenkäsittelyssä kuntalaisia on osallistettava ja annettava heille
vaikuttamismahdollisuus.
Vanhempainyhdistys esittää omana kantanaan, että Merttelän koulun vetovoimaa
lisätään tarjoamalla englannin kieliluokan toimintaa koulussa ja kunta järjestää
kuljetuksen oppilaille.
Toisena vaihtoehtona Silta ry esittää, että esikoululaiset sijoitetaan jatkossa Merttelän
kouluun ja siten Hiidenvainion päiväkodin tiloista vapautuu esikoululaisten tiloja
koulun käyttöön.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden esittämiin perusteluihin johtava rehtori toteaa
selvityksessään seuraavaa:
Perusopetuslain 6§:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden
matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti

Ruskon kunta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Pöytäkirja
01.12.2020

15/2020

38 (47)

sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1
momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1
ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla
kunta on velvollinen opetusta järjestämään.
Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä
muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (13.7.2018/542)
Ruskon kunnassa kouluilla ei ole oppilasalueita. Kaikki koululaiset ovat
perusopetuksen oppilaita, joille opetuksen järjestäjä (kunta) perusopetuslain 6 §:n
mukaisesti määrää lähikoulun. Tämä lähikoulu voi olla muukin koulu kuin
etäisyydeltään lapsen kotia lähinnä oleva koulu. Ruskolla asuinpaikka ei siis suoraan
määrittele, onko ensimmäisen luokan oppilaan koulu Hiidenvainio, Merttelä vai
Laukola, koska koulupiirejä ei ole.
Ruskon kunnassa on aikaisemminkin ollut esillä kieliluokkatoiminnan järjestäminen
kunnassa.
Englannin opetus alkaa nykyisin jo 1.luokalla, joten varsinaisen kieliluokan
muodostamista ei ole tullut aiheelliseksi. Kunnan aloittavan vuosiluokan oppilasmäärä
ei myöskään ole niin kattava, että Ruskolla Merttelän koulussa olisi mahdollista
toteuttaa kieliluokkatoimintaa.
Hiidenvainion päiväkodin tilat on rakennettu kolmen päiväkotiryhmän toimintaa
varten. Esikoululaisille kuuluu myös täydentävä varhaiskasvatus. Siinä lapsi jää
eskaritoiminnan jälkeen päiväkotiin hoitoon.
Merttelän koulun tilat eivät tarjoa mahdollisuutta täydentävään varhaiskasvatukseen,
koska koulun tiloja ei ole suunniteltu alle kouluikäisille. Muutostyöt vaativat oman
aikansa ja tuovat mukanaan huomattavia kustannuksia sekä päiväkodin että koulun
tiloihin.
Lukuvuonna 2020-2021 Ruskon keskusta-alueella asuvien lasten koulupaikan
määräytymisessä huomioitiin ns. karttarajausta, jonka avulla selvitettiin oppilaan
asuinpaikan etäisyyttä Merttelän kouluun.
Tästä luokkajärjestelystä huolimatta Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulujen
oppilasmäärä kasvoi selvästi ja oli lukuvuoden 2020-2021 alkaessa 313.
Opetuksen järjestäjän päätös Merttelän koulun luokkajärjestelyistä on siten ollut
perusteltavissa keskustan alakoulujen tilanahtauden vuoksi ja Merttelän koulusta
löytyvillä luokkatiloilla.
Opetuksen järjestäjä on päätöksellään osoittanut oppilaalle koulupaikan Merttelän
koulusta ja järjestänyt näille oppilaille kuljetuksen Hiidenvainion kuljetuspaikan ja
Merttelän koulun välillä.
Ennen lukuvuoden 2020-2021 alkua kunta sai kolmelta huoltajalta Aluehallintoviraston
selvityspyynnön oppilaan koulupaikan määräytymisestä.
Kaikkiin kolmeen selvitykseen Aluehallintovirasto teki ratkaisun, jossa todettiin kunnan
toimineen perusopetuslain 6 §:ssä säädetyllä tavalla päättäessään oppilaan
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koulupaikasta.
Lisäksi ratkaisussa todettiin, että kunta on järjestänyt Merttelän kouluun sijoitetuille
oppilaille turvallisen ja maksuttoman kuljetuksen kouluun ja takaisin.
Johtavan rehtorin päätösehdotuksesta poiketen lautakunta päätti 3.11.2020
kokouksessa äänestyksen jälkeen oppilaan koulupaikan määräytymisestä seuraavaa:
Lautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2019, että Merttelän koulussa aloittaa
jatkossa oma ensimmäinen luokka, joka on melko lailla samankokoinen kuin muutkin
kunnan eri koulujen ensimmäiset luokat.
Perusopetuslain 6 pykälässä säädetään, että koulumatkojen tulee olla opetuksen
järjestämispaikkojen sijainti huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Lautakunta päättää, että Merttelän koulun oppilasvalinnan perusteena on
mahdollisimman lyhyt koulumatka. Koulumatka mitataan lyhintä, yleisesti käytössä
olevaa talvella kunnossa pidettyä tietä tai jalkakäytävää käyttäen oppilaan
kotiosoitteesta Merttelän koulun osoitteeseen. Tämän pohjalta virkamiehet laativat
kartan Merttelän koulun oppilaaksi ottoalueesta lukuvuonna 2021-2022, joka
julkaistaan kunnan nettisivuilla ilman oppilaiden osoitetietoja.
Tästä päätöksestä voidaan pedagogisin perustein poiketa.
OPVA:n päätöksen mukaisesti koulutoimistossa laadittiin kartta-alue, joka sisältää
oppilaiden asuinpaikan Ruskon keskustan alueella. Oppilaita ei sijoitettu tähän
karttaan näkyviin.
Tämän yhteydessä laajennettiin selvitystyötä ja selvitettiin koulutyön aloittavien
oppilaiden asuinpaikkaa sekä lukuvuonna 2021-2022 että tulevina lukuvuosina.
Lautakunnan tekemän päätöksen jälkeen on esittelijän toimesta valmisteltu
vaihtoehtoista tapaa toteuttaa oppilassijoittelua Ruskolla. Selvitystyön tuloksena
tuodaan esille vaihtoehtoinen tapa toteuttaa oppilassijoittelua Ruskon keskustan
alueella. Tässäkin vaihtoehdossa kunta huomioi jo olemassa olevat Merttelän koulun
tilaratkaisut ja vaihtoehtoinen ratkaisu tuo mukanaan myös sen, että Merttelän
koulun kaikkia luokkatiloja käytetään.
Johtava rehtori toteaa, että lautakunnan päätös (3.11.2020 §128) on voimassa oleva
päätös. Oikaisuvaatimuksessa esitetty lapsivaikutusten arviointi on tehty ja tässä
vaihtoehdossa esitettyä päätöksen vaikutusta pieniin lapsiin lähestytään eri tavalla,
koska Merttelän kouluun ei sijoitu koulutyönsä aloittavia oppilaita.
Lukuvuonna 2021-2022 Maunun koulun peruskorjaus- ja laajennustyö tuo mukanaan
yläkoulun oppilaiden väistötilojen tarvetta ja lisäksi alakoululaisten oppilaiden määrä
kouluissa on erittäin suuri.
Merttelän koulun luokkatilat voidaan hyödyntää tulevina vuosina myös seuraavalla
tavalla.
1. Hiidenvainion koulussa aloittaa lukuvuonna 2021-2022 kolme luokkaa. Merttelän
kouluun ei sijoitu 1. luokkaa.
Kaikki keskusta-alueen oppilaat sijoittuvat Hiidenvainion kouluun ja ne neljä oppilasta,
jotka osoitteensa perusteella ensisijaisesti sijoittuisivat Merttelän kouluun, tulevat
Hiidenvainion 1. luokalle.
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Toisen vuosiluokan alkaessa oppilaat jatkavat koulutyötään Hiidenvainion koulussa.
Tulevina lukuvuosina tarkasteltaessa Merttelän koulun ympäristössä asuvia lapsia
voidaan todeta, että kaikissa ikäluokissa (s.2014-2019) Merttelän koulun lähellä asuu
neljä-viisi lasta (Poikkeuksena v. 2018 syntyneet lapset, jossa määrä on seitsemän tai
kahdeksan).
2. Vaihtoehtoisesti Hiidenvainion koulusta siirtyy tulevana lukuvuonna 2021-2022
yksi luokallinen 3.luokkalaisia Merttelän kouluun. Molempien koulujen
tilaratkaisut mahdollistavat tämän esityksen.
Merttelään siirtyvät 3. luokkalaiset ja opettaja siirtyvät aamulla koulubussilla KK-
koululta Merttelään koulupäivän ajaksi ja iltapäivällä takaisin. Siirtymisessä on
opettaja mukana.
Kolmasluokkalaiset ovat jo ryhmäytyneet oman luokkansa ja opettajansa kanssa
ja ovat valmiimpia siirtymään toiseen kouluun kuin koulutyönsä aloittavat
ekaluokkalaiset.
Jos koulussa ei olisi ns. väistötilavuotta, aloittavilla 3. luokkalaisilla olisi
normaalisti edessä koulun vaihto Hiidenvainiosta Kirkonkylään ja mahdollisesti
myös opettajan vaihtuminen.
Lukuvuonna 2021-2022 osa tulevista kolmasluokkalaisista jää jatkamaan
koulutyötänsä Hiidenvainioon väistötilaratkaisuna.
Tässä vaihtoehdossa siirtyvät 3. luokkalaiset opiskelevat Merttelän koulun
tiloissa 3. luokkansa ja sen jälkeen siirtyvät Kirkonkylän kouluun 4. luokkansa
alkaessa.
Tämän vaihtoehtoisen esittelyn perusteena on se, että yli 90 prosenttia aloittavista
ekaluokkalaisista asuu lähempänä Hiidenvainion koulua kuin Merttelän koulua. Sama
asia toistuu myös tulevina lukuvuosina.
Tämän vaihtoehtoinen toteuttamistapa on suunniteltu lukuvuosien 2021-2024 ajaksi.
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3. Esittelijä tuo päättäjille myös tiedoksi kuntalaisten esiin tuomia vaihtoehtoisia
ratkaisumalleja hyödyntää Merttelän koulun tiloja:
- Merttelän kouluun siirtyy yksi Kirkonkylän koulun 6.luokka alakouluopintojensa
päätteeksi. Tämä vaihtoehto on tilaratkaisun kannalta yhtäläinen vaihtoehdon 2.
kanssa. ja luokkatilat riittävät sekä Merttelän koulussa että HV/KK-kouluissa.
Kuudesluokkalaisten suurempi viikkotuntimäärä ja laajempi opiskeltavien
oppiaineiden määrä valinnaisaine valintoineen tuo tälle vaihtoehdolle enemmän
toteuttamisvaikeutta.
- Merttelän kouluun siirtyy neljä Maunun koulun opetusryhmää.
Aineopettajajärjestelmässä, jossa aineen lehtori opettaa omaa ainettaan, tämä
ratkaisu on vaikea toteuttaa käytännössä.
- Merttelän kouluun siirtyy kunnan eskarioppilaat. Hiidenvainion päiväkodin tilat
remontoidaan koululaisten käyttöön ja Merttelän koulun tilat remontoidaan niin, että
päivittäisen eskaritoiminnan jälkeen tiloissa voidaan toteuttaa myös lasten
täydentävää varhaiskasvatusta.
4. Tällä hetkellä voimassa olevaa lautakunnan päätöstä korjataan:
Päätös Merttelän koulun oppilaaksi ottamisessa koskee perinteisen Merttelän koulun
oppilasalueen ohella lähikouluperiaatetta noudattaen niitä 15 ensimmäisen luokan
oppilasta, joille kunta osoittaa kouluksi Merttelän koulun.
Päätöksen teon tukena kuntalakia koskevassa kirjallisuudessa tuodaan esiin, että
otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa tai kumota
päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
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Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn lautakunnan ylimääräiseen joulukuun 15.
päivä pidettävään etäkokoukseen. Johtava rehtori järjestää oikaisuvaatimusten ja
vetoomusten yhteyshenkilöiden ja opva:n edustajan kanssa keskustelutilaisuuden
teams-yhteyden kautta viikolla 50 ennen opva:n kokousta. Tilaisuudessa käydään läpi
kuntalaisilta virkamiehille tuotuja vaihtoehtoisia ratkaisuja koulutilojen käytöstä ja
oppilaiden sijoittumisesta kunnan kouluissa.
Lautakunnan edustajaksi tilaisuuteen valittiin puheenjohtaja Ari Rusi.
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§ 145
Koulukuljetus Hiidenvainion ja Merttelän koulun välillä.
RUSDno-2020-568
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
Johtava rehtori
Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin nojalla kunta voi perustellusta opetuksen
järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen
järjestämispaikkaa.
Kunnan toimiessa perusopetuslain 6§:n salliman tavan mukaan , kunta järjestää
oppilaan koulukuljetuksen siihen kouluun, joka oppilaalle on osoitettu.
Lukuvuonna 2021-2022 kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen Hiidenvainion
ja Merttelän koulun välillä niille oppilaille, joille kunta opetuksen järjestäjänä on
osoittanut kouluksi Merttelän koulun Hiidenvainion tai Kirkonkylän koulun sijaan.
Tämä kuljetusetu sisällytetään kunnan koulukuljetusperusteisiin, kun ne hyväksytään
lautakunnan toukokuun kokouksessa.
Lautakunta hyväksyy koulukuljetusperusteet lukuvuodeksi kerrallaan.

Ehdotus
Esittelijä: Kai Laitinen, Johtava rehtori
Lautakunta hyväksyy päätösehdotuksen.
Päätös
Lautakunta päätti, että lukuvuonna 2021-2022 kunta järjestää maksuttoman
koulukuljetuksen Hiidenvainion ja Merttelän koulun välillä niille oppilaille, joille kunta
opetuksen järjestäjänä on osoittanut kouluksi Merttelän koulun Hiidenvainion tai
Kirkonkylän koulun sijaan.
Tämä kuljetusetu sisällytetään kunnan koulukuljetusperusteisiin, kun ne hyväksytään
lautakunnan toukokuun kokouksessa. Lautakunta hyväksyy koulukuljetusperusteet
lukuvuodeksi kerrallaan.
.

Ruskon kunta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Pöytäkirja
01.12.2020

15/2020

44 (47)

§ 146
Viranhaltijapäätökset
Rehtori Helka Kalajoki on ajalla 13.11.2020 tehnyt oheismateriaalin
mukaisen päätöksen.
KuntaL51 §:
”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.”
Maunun koulun rehtori
Hankinta:
§ 2 Opetustiloihin tuleva av-laitteisto, 13.11.2020
Ehdotus
Rehtori Helka Kalajoki viranhaltijapäätös ajalta 13.11.2020 merkitään opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan tietoon saatetuiksi.
Samalla opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin
otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 147
Ilmoitus- ja muut asiat
Kokouskäsittely
- varhaiskasvatusjohtaja kertoi varhaiskasvatuksen palautekyselyn sisällöstä
-aluehallintoviraston päätös hallintokanteluun annettin tiedoksi
-Karhukallion päiväkodissa tehdyt kunnostustoimenpiteet annettiin tiedoksi:
valokatalyysipinnoite ja kattolevyjen vaihto
-aloite Merttelän koulun vanhempien vetoomuksen huomioon ottamisesta merkittiin
tiedoksi ja vetoomus käsitellään seuraavassa kokouksessa 15.12.2020
-lautakunnan seuraava kokous järjestetään 15.12.2020 klo 18.00 alkaen
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Muutoksenhakukielto
§132, §133, §134, §135, §137, §140, §142, §143, §144, §146, §147
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
§136, §138, §139, §141, §145
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

