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§ 70
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 71
Pöytäkirjan tarkastaminen
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 25.10.2021 mennessä ja allekirjoitetaan
myöhempänä ajankohtana.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Vuotinen ja Johanna Suokivi.
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§ 72
Toiminnan ja käyttötalouden seuranta
RUSDno-2021-630
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Oheismateriaali
1 20210930_tot_hyvla.pdf
Oheismateriaalina on hyvinvointilautakunnan käyttötalouden
toteutuma. Toteumaraportin luvut eivät ole vielä aivan lopullisia.
Hyvinvointijohtaja esittelee hyvinvointitoimialan ajankohtaisia asioita kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi toiminnan katsauksen ja
käyttötalouden toteutuman.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 73
Investointiprojektien seuranta
RUSDno-2021-631
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakuntaa koskevina investointiprojekteina (ja niiden projektinumeroina)
vuonna 2021 ovat seuraavat:
Leikkipaikat (8400)
Paasniitun jatko (8410)
Kirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi (8710)
Kirjastojen kalustuksen uusiminen (8712)
Ruskon liikuntakeskus (8032)
Esteettömyyskartoitukset ja korjaukset (8031)
Projektien toteutumista esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointilautakuntaa koskevien
investointien toteutumisen raportin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 74
Seniorien kyläasumista Ruskolla – palvelut lähellä -hankkeen käynnistyminen
RUSDno-2021-632
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Ruskon kunta on hakenut ja saanut kehittämisrahoitusta 40 800 euroa
ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman
erityisavustushausta (VN/4580/2021) hankeajalle 1.10.2021–1.10.2022. Hankkeen
kokonaiskustannukset ovat 68 000 euroa.
Seniorien kyläasumista Ruskolla – palvelut lähellä -hankkeessa on tavoitteena kehittää
ruskolaisille ikääntyneille kuntalaisille nykyistä monimuotoisempia
asumisvaihtoehtoja, jotta omassa kotona asuminen mahdollistuisi toimintakyvyn
heikentyessäkin. Tällä pyritään vahvistamaan kunnan ennakointia ja varautumista
ikärakenteen tuomiin muutoksiin ikääntyneiden kuntalaisten asumistarpeissa sekä
kehittämään asuinympäristöä ikä- ja muistiystävälliseen suuntaan maaseutumaisessa
kunnassa.
Hankkeen kehittämistoiminnassa kiinnitetään huomiota toimintaympäristön
erityispiirteisiin nimenomaan maaseutumaisessa kunnassa. Tällä hetkellä Ruskon
asuntokanta ei tue ikääntyneiden asumista omassa kodissaan. Ruskolla ja Vahdon
kunnanosassa on runsaasti rintamamiestalomaista asumista, jossa on runsaasti
esteellisyyttä ikäihmisen toimintakyvyn heikentyessä. Jotta ikääntyneiden asuminen
kotona olisi mahdollista, asuntojen ja asuinympäristöjen tulee olla esteettömiä,
liikkumisen helppoa ja palvelut hyvin saavutettavissa. Epäsopiva asumismuoto ja
yhteisöllisyyden puute ikääntyneellä johtaa yksinäisyyteen ja lopulta usein raskaiden,
kalliiden ja säännöllisten palvelujen käyttöön.
Hankkeessa selvitetään, miten toteuttaa ikä- ja muistiystävällisen välimuotoisen
senioriasumisen ratkaisuja Ruskon taajaman alueelle osana eri-ikäisiä kuntalaisia
palvelevaa vetovoimaista maaseutumaisen toimintaympäristön huomioivaa
palvelukorttelikonseptia , eräänlaista kyläasumista. Kyläasumisessa kaikki tarvittavat
palvelut ja tuttu kyläyhteisö ovat oman kodin lähellä omassa kylässä, vaikka oma
toimintakyky heikkenisikin. Kyläasumisessa mahdollistuu asuminen tuetusti omassa
kodissa, mutta myös toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä yhteisöllinen päivätoiminta.
Hankkeen tuloksena syntyy konkreettinen suunnitelma ja toteuttamisselvitys
ratkaisuvaihtoehtoineen ikä- ja muistiystävälliseen kylämäiseen senioriasumiseen
Ruskon taajamassa ikäihmisten ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Suunnitelmaa ja
toteuttamisselvitystä varten hankkeessa kartoitetaan tarve erilaisille välimuotoisille
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asumisratkaisuille, selvitetään potentiaaliset toteuttajatahot sekä konseptoidaan
välivaiheen kyläasumismalli ja sen yhteydessä toimiva yhteisöllinen kaikille avoin
päiväkuntoutustoiminta- ja yhteisneuvontapalvelu.
Hankkeen tavoiteltuina vaikutuksina on, että välimuotoisen asumispalvelun eli
kyläasumisen konseptin käyttöönoton myötä voidaan vastata ikääntyvän väestön
kasvuun, monimuotoistuviin asumistarpeisiin, lisätä ikäihmisten kotona asumista ja
hillitä edelleen ympärivuorokautisen hoidon tarpeen kasvua. Lisäksi kotihoidon
palvelujen organisointi helpottuu ja kustannustehokkuus nousee, kun
maaseutumaisen kunnan välimatkoihin kulunut työaika ja kustannukset vähenevät.
Samalla kehitetään maaseutumaisen kunnan taajamaa ikä- ja muistiystävälliseen
suuntaan sekä samalla vastataan taajaman vetovoiman kasvutarpeeseen ja
kuntalaisten yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Yhteisöllisyyden ja sosiaalisten
kontaktien lisäämisellä vähennetään ikäihmisten yksinäisyyttä, mikä ehkäisee
esimerkiksi lisääntyviä ikääntyvien päihde- ja mielenterveysongelmia.
Hankkeen hallinnoijana toimii Ruskon kunta ja vastuuhenkilönä hyvinvointijohtaja.
Kehittämistyötä tehdään yhdessä kunnan teknisen toimen ja Raision sosiaali- ja
terveyspalvelujen kanssa. Lisäksi Raision hoiva- ja hoitopalvelujen tulosalueen
johtavan hoitajan kanssa koordinoidaan hankkeen moniammatillista suunnittelua.
Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö vastamaan kehittämistyöstä sekä eri
toimijoiden osallistamisesta. Hankkeen alussa tehtävään tarvekartoitukseen hankitaan
tarvittavat palvelut ostopalveluna.
Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, jossa on mukana keskeiset toimijat sekä Ruskon
eri toimialoilta että Raision sosiaali- ja terveyspalveluista, vanhusneuvostosta sekä
kohderyhmän edustajista. Ohjausryhmä ohjaa ja seuraa hankkeen etenemistä.
Hankkeeseen osallistuvat Ruskon kunnan kaikki toimialat, erityisesti
hyvinvointitoimiala (kirjasto-, liikunta-, kulttuuri, vapaa-aikatoimi ja nuorisopalvelut),
tekninen toimi ja keskushallinto (talous- ja hallintotoimi sekä tietohallinto). Hanke
toimii kiinteässä yhteydessä Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen hoiva- ja
hoitopalvelualueen sekä terveyspalvelujen kanssa. Hankkeeseen osallistetaan laajasti
kuntalaisia sekä keskeisiä toimijoita kuten vanhus- ja vammaisneuvosto, paikallisia
kolmannen sektorin toimijoita kuten yhdistyksiä ja seurakuntaa ja mahdollisia
yksityisiä palvelutuottajia. Hankkeessa hyödynnetään kunnan
kokemusasiantuntijaraatia sekä perustetaan ns. asukaskehittäjien ryhmä, jotta
kohderyhmän ääni ja tarpeet tulevat aidosti kuulluksi suunnitteluprosessissa.
Hankkeen omarahoitusosuuden (27 200 euroa) kattamiseksi hyvinvointilautakunnan
talousarvioesitykseen vuodelle 2022 on varattu määräraha; osa
omarahoitusosuudesta voidaan kattaa työpanoksina. Vaikka talousarviosta vuodelle
2022 ei ole vielä päätetty, hankkeen käynnistämiseksi on kuitenkin tarpeen käynnistää
projektipäällikön haku mahdollisimman pikaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
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Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hankkeen ja sen käynnistämisen tiedokseen ja
valtuuttaa hyvinvointijohtajan kokoamaan hankkeelle ohjausryhmän
hankesuunnitelman mukaisesti, toimimaan ohjausryhmän puheenjohtajana sekä
käynnistämään projektipäällikön rekrytointi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 75
Sanasta ihmistä -hankkeen eteneminen ja jatkohakemus sekä Hyvin sanottu Rusko! -
kuntalaiskeskustelusarjan toteuttaminen
RUSDno-2021-633
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Ruskon kunnankirjasto on saanut avustusta Lounais-Suomen Aluehallintovirastolta
Sanasta ihmistä -hankkeelle 2 250 euroa vuodelle 2021. Hankkeen tavoitteena on ollut
edistää yhteiskunnallista vuoropuhelua.
Osana hanketta on käynnistetty 12.10.2021 Hyvin sanottu Rusko! -
kuntalaiskeskustelusarja, jonka toteuttamisessa on mukana Maaseudun sivistysliitto.
Syksyllä 2021 kuntalaisilta kerättiin keskustelunaiheita, joiden pohjalta muodostuivat
oheiset keskusteluteemat.
12.10. Miten voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta ja ympäristöä yhdessä?
Teemana ympäristö ja ilmastonmuutos.
26.10. Mitä Ruskon nuori tarvitsee? Miten voimme rakentaa hyvän
kasvuympäristön yhdessä? Teemana nuoret ja hyvä kasvuympäristö.
9.11. Kuinka voin auttaa? Miten voin olla mukana rakentamassa Ruskosta
jokaiselle turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä? Teemana turvallinen, viihtyisä
ja esteetön kunta.
23.11.Maakuntauudistukseen on noin vuosi: Minne menemme, Rusko? Miten
haluaisin päivittää päätöksentekokulttuuria ja julkista keskustelua?

Kuntalaiskeskustelut toteutetaan Erätauko-keskustelumenetelmällä. Siinä
lähestymistapana on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella.
Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen,
mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy
ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. Erätauko-keskustelumenetelmä
sopii kaikille. Keskustelun osallistujilta ei tarvita asiantuntemusta tai aikaisempaa
kokemusta.
Hankkeelle on haettu jatkoa Lounais-Suomen aluehallintovirastolta hankkeelle
Sanasta ihmistä 2. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena olisi vakiinnuttaa
erätaukokeskustelut ja kuntalaisen kysy -palvelu osaksi Ruskon kunnan
toimintakulttuuria. Hankkeessa myös selvitetään siihen ideoitujen
demokratiapalveluiden toimintaedellytyksiä sekä hankitaan kokemusta ja palautetta
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niiden toimivuudesta. Hankkeeseen liittyy myös palvelun tuotantotapojen tarkastelua
mm. mahdollisuus hyödyntää nuorten mikroyrityksiä. Hankkeessa kokeiltavat
palvelut ovat kuntalaisen kysy -tilaisuudet, -arkisto ja -chat-palvelu, lainattava
keskustelunohjaaja, matalankynnyksen erätaukokoulutus kirjastolla, hakeutuvana
palveluna kohdennettu erätaukokoulutus, ideavärkkäämö ja aloitehautomo eri
kohteissa mm. nuorisotilassa. Hankkeen omavastuurahoitus kahden vuoden
hankeajalta on 5 500 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen Hyvinvointijohtaja, Jari Hjelm Kirjasto- ja
kulttuuripalvelupäällikkö
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Sanasta ihmistä -hankkeen etenemisen ja
käynnistyneen kuntalaiskeskustelun sekä jatkohakemuksen hankkeelle tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 76
Lapsiperheiden kulttuuripalveluja koskevan kyselyn tulokset
RUSDno-2021-634
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Ruskon kulttuuripalveluiden tekemä kysely lapsiperheiden kulttuuripalveluista oli
avoinna Oikeusministeriön demokratiapalveluihin kuuluvassa Otakantaa.fi -palvelussa
15.10.–31.10.2020. Kyselyssä osallistujia pyydettiin arvioimaan taiteenalojen
palveluiden kiinnostavuutta. Lisäksi oli mahdollisuus kommentoida vapaasti
avovastaukseen.
Kyselyyn saatiin vastaus 100 osallistujalta. Kysely oli lähtökohtaisesti suunniteltu
suuntaa antavaksi. Suuri enemmistö vastanneista piti kiinnostavana seuraavia taiteen-
ja kulttuurin esiintymismuotoja: lastenkonsertti, ohjatut soitinkokeilut, lasten- tai
nuorten teatteriesitys Ruskolla, kirjaston viikonloppuaukiolo, sirkusesitys, drive-in-
esitykset, kirjaston teemailtatapahtuma, muskaritoiminta, ohjattu sirkustyöpaja,
elämyksellinen moniaistinen satutuokio. Lisäksi avovastauksissa saatiin palautetta,
että tanssiin voisi löytyä kiinnostusta runsaasti.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö esittelee kyselyn tuloksia ja niiden pohjalta tehtyjä
toimenpiteitä ja jatkosuunnitelmia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi kyselyn tulokset.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 77
Taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus
RUSDno-2021-635
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on
tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää
eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen.
Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos
saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle
oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja.
Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.
Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen
uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 §
186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja
Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla eli vuodeksi 2021.
Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle
tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta
laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että
painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina.
Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille
suunnattavista taidemuodoista.
Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 merkitä kunnanhallituksen päätöksen
tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan
oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää
kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä
monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä
osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet
ja niiden rahoitus. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja
ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin vuodelle (26 kpl), ja että
jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija.
Osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita kunnanhallitus
päätti 29.3.2021 § 68 vuoden 2021 osalta, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen
osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta
erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea
erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu.
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Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen
järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim.
musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen
perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että viimeistään vuoden 2023 aikana ”
taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien
oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen
vaihtoehtoisia tapoja”.
Kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa tällä
hetkellä 19 kpl. Lukuvuodeksi 2020–2021 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille on
määritelty 1 220 euroa vuodessa. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä
valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille.
Vuoden 2022 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus,
millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen Hyvinvointijohtaja, Jari Hjelm Kirjasto- ja
kulttuuripalvelupäällikkö
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taiteen
perusopetuksen ostopalvelusopimus hyväksytään määräajaksi vuodeksi 2022 rajatulla
oppilaspaikkamäärällä (22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Marju Teinikivi
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§ 78
Vahdon lähikirjaston omatoimiprojektin toteuttaminen
RUSDno-2021-636
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen, Jari Hjelm
mikko.hulkkonen@rusko.fi, jari.hjelm@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö
Kunnanvaltuusto on varannut taloussuunnitelman mukaisesti investointimäärärahan
vuosille 2020–2021 kirjastojen omatoimipalvelujen käyttöön ottamiseksi.
Omatoimipalvelun mahdollistamiseksi investointimäärärahaa on varattu pääkirjastoa
varten 20 000 euroa vuodelle 2020 sekä 12 000 euroa vuodelle 2021. Lähikirjastoon
investointimäärärahaa on varattu 20 000 euroa vuodelle 2021. Kunnanvaltuuston
päätöksellä omatoimipalvelun investointiprojektia valvoo kunnanhallitus.
Omatoimikirjasto on yleisessä käytössä oleva termi, jolla tarkoitetaan asiakkaan
mahdollisuutta käydä kirjastossa ja käyttää osaa palveluista myös silloin, kun
henkilökuntaa ei ole paikalla. Omatoimipalvelu alkaa olla vakiintunut normaali osa
kirjastojen palveluprosessia myös silloinkin, kun henkilökunta on paikalla, sillä
omatoimitekniikka tehostaa lainauksen ja palautuksen prosesseja. Omatoimikirjasto
ei kuitenkaan ole koskaan täysin omatoiminen; palvelun edellytyksenä on
ammattitaitoinen kirjastohenkilökunta, omatoimikäytön mahdollistava
itsepalvelutekniikka sekä tekninen valvonta.
Pääkirjastoon omatoimipalveluun tarvittavat keskeiset kirjastotekniikan asennustyöt
ja muu aineiston valmistelu tehtiin keväällä 2020, jolloin kirjastot olivat asiakkailta
suljettuina koronapandemian vuoksi. Omatoimikirjastopalvelu otettiin käyttöön
pääkirjastolla asteittain kesällä 2020. Syksyllä 2021 pääkirjaston
omatoimikirjastotekniikkaa vielä investointisuunnitelman mukaisesti täydennetään.
Vahdon lähikirjaston omatoimipalvelun mahdollistavan tekniikan asennus
suunniteltiin kevääksi-kesäksi 2021, mutta se on viivästynyt, mm.
esteettömyyskartoituksen viivästymisestä johtuen ja koska esteettömyyskorjausten ja
omatoimihankkeen toteutusjärjestyksestä ei ole vielä syntynyt selvyyttä. Mikäli
omatoimipalvelua koskeva investointihanke halutaan kunnanvaltuuston päätöksen
mukaisesti toteuttaa tänä vuonna, on kirjastotekniikka tilattava palvelutuottajalta
saatujen tilaustietojen mukaan pikaisesti.
Esteettömyyskoordinaattori on antanut esteettömyystarkastuslausunnon sekä pää-
että lähikirjaston tiloista. Lausuntojen mukaan kummassakin toimipisteessä on
tehtävä esteettömyyskorjauksia. Esteettömyyskoordinaattorin mukaan tiloilta ei
kuitenkaan edellytetä täydellistä esteettömyyttä, eikä se ole rakennusten iän ja
muuttuneiden ohjeiden mukaan aina mahdollistakaan, mutta puutteet on tuotava
selvästi esiin palvelun verkkosivulla. Pääkirjaston esteettömyyttä ja saavutettavuutta
on parannettu vuosina 2020 ja 2021, ja sisäänkäynnin korjaukset saadaan päätökseen
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loppuvuoden 2021 aikana. Parannuksia on toteutettu
esteettömyysinvestointihankkeen (8031) määrärahalla.
Ennakkoarvioiden mukaan Vahdon lähikirjaston esteettömyyskorjaukset muodostuvat
rakennuksen iän ja rakennustekniikan vuoksi väistämättä korkeiksi. Keskeisimpänä
työnä rakennuksen kuisti olisi uusittava ja ulko-ovi kohotettava asiakastilan tasoon
rampilla tai hissillä. Korjaustoimien karkea hinta-arvio on alkaen 50 000 euroa.
Taloussuunnitelmaan on vuodelle 2022 varattu esteettömyyskartoituksiin ja
korjauksiin yhteensä 40 000 euroa. Esteettömyystyöryhmän alustavien suunnitelmien
mukaan määrärahaa tulisi suunnata ensi sijassa terveysaseman
esteettömyyskorjauksiin. Määräraha ei myöskään yksinään riittäisi kattamaan
lähikirjaston korjauksia. Tästä syystä tulevaan talousarvioon vuodelle 2022 on esitetty
30 000 euron lisämäärärahaa esteettömyyskorjauksiin nimenomaan lähikirjastoon.
Keskeisenä kysymyksenä tässä vaiheessa on ratkaistava, kuinka omatoimipalvelun ja
esteettömyyskorjausten suhteen toimitaan Vahdon lähikirjastossa. Koska
omatoimipalvelun hankinnat on tehtävä pikaisesti, mikäli ne aiotaan ehtiä hankkia
kuluvan vuoden investointimäärärahasta valtuuston päätöksen mukaisesti, on
hankintapäätös tehtävä ennen kuin tulevan vuoden investointimäärärahoista
esteettömyyskorjauksiin on päätetty. Toisaalta asennustyön aikataulusta johtuen
välttämättömät esteettömyyskorjaukset päästään aloittamaan välittömästi vuoden
2022 alusta, mikäli talousarvio sen mahdollistaa.
Esitettävä toteutussuunnitelma olisi, että lähikirjaston omatoimipalvelulaitteistot
hankitaan investointisuunnitelman mukaisesti, ja ne asennetaan ja otetaan käyttöön
nykyiseen lähikirjastotilaan loppuvuoden 2021 aikana. Välttämättömät
esteettömyyskorjaukset aloitetaan mahdollisimman pian, viimeistään alkuvuonna
2022 tiedostaen samalla, että korjauksissa on otettava huomioon lähikirjaston
kiinteistön iän ja rakenteen aiheuttamat rajoitukset ja talousarvion mahdollistama
taso. Esteettömyyskorjauksia tehdään kirjastossa kohtuullistamisperiaatteen
mukaisesti siksi asteittain. Samaan aikaan tiedostetaan, että kunnan alueella on jo yksi
pääosin esteetön kirjasto. Ko. toteutussuunnitelmasta on informoitu Ruskon vanhus-
ja vammaisneuvostoa sekä alueellista esteettömyyskoordinaattoria.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että lähikirjaston
omatoimipalvelulaitteistot hankitaan investointisuunnitelman mukaisesti, asennetaan
ja otetaan käyttöön nykyiseen lähikirjastotilaan loppuvuoden 2021 aikana ja aloitetaan
välttämättömät esteettömyyskorjaukset mahdollisimman pian, viimeistään
alkuvuonna 2022 tiedostaen samalla, että korjauksissa on otettava
kohtuullistamisperiaatteen mukaisesti huomioon lähikirjaston kiinteistön aiheuttamat
rajoitukset ja talousarvion mahdollistama taso.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 79
Ilmoitus- ja muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Kokouskäsittely
Lautakunta kävi evästekeskustelun talousarvioehdotukseen sisältyneistä
menolisäyksistä ja niiden priorisoinnista kunnanhallituksen 18.10.2021
talousarviokäsittelyn ohjeiden pohjalta ja valtuutti hyvinvointijohtajaa laatimaan
keskustelun pohjalta priorisointilistan keskushallinnolle talousarvion jatkovalmistelua
varten.
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Muutoksenhakukielto
§70, §71, §72, §73, §75, §76, §79
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
§74, §77, §78
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

