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§ 80
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.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja totesi, että jatkossa nuorisovaltuuston edustajan lautakuntaan
osallistumisen osalta noudatetaan samaa linjausta kuin kunnanhallituksen 1.11.2021 §
259 tekemää linjausta vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan osallistumisesta. Sen
mukaan lautakunnat voivat yksittäistapauksissa vanhus- ja vammaisneuvostoa
kiinnostavissa tai muuten kyseisiä kohderyhmiä keskeisesti koskettavissa asiakohdissa
myöntää vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden
lautakunnan kokoukseen. Päätöksen kutsumisesta tekee lautakunnan puheenjohtaja.
Myös hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden (kuin
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan) läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
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§ 81
Pöytäkirjan tarkastaminen
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 17.11.2021 mennessä ja allekirjoitetaan
myöhempänä ajankohtana.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teiju Tammi ja Henri Remander.
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§ 82
Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportointi
RUSDno-2021-673
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Oheismateriaali
1 Hyvinvointikertomuksen raportointi 11.11.2021.pdf
2 Hyvinvointikertomus_tiivistelmä.pdf
3 Hyte toteuttamissuunnitelma arviointi.pdf
Kunnan tulee ottaa huomioon kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen osana
kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Kunnissa on asetettava
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet sekä määriteltävä niiden
saavuttamista tukevat toimenpiteet. Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava
valtuustolle. Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa ja sitä
päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua vuosittaisena raporttina.
Uudelle valtuustokaudelle kuntastrategia kunnanhallituksen päätöksen 21.6.2021 §
133 mukaisesti säilytetään ennallaan mutta strategiset ohjelmat (elinvoima-, osallisuus
ja hyvinvointiohjelmat) päivitetään. Tarkoituksena on nivouttaa kuntastrategia,
laaditut ohjelmat sekä vuotuiset talousarviot ja toimintasuunnitelmat nykyistä
selkeämmin yhdeksi kokonaisuudeksi.
Vuosittainen hyvinvointikertomuksen raportointi on hyväksytty
hyvinvointilautakunnassa 18.3.2021 § 15. Vuosittainen raportti tulee THL:n
terveydenedistämisaktiivisuuskriteerien mukaisesti käsitellä myös
kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Hyvinvointilautakunta hyväksyi 9.9.2021 § 60
uuden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisen periaatteet, laatimisen
prosessin ja aikataulun vuoden 2021 osalta. Tuolloin päätettiin, että vuosittainen
raportointiosa tullaan päivittämään loppuvuoden 2021 aikana
hyvinvointitilastotietojen osalta niin, että päivitystyö samalla palvelee tulevan laajan
hyvinvointikertomuksen -ja suunnitelman laatimista loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden
2022 aikana. Raportointia on päivitetty myös siksi, että suuri osa vuosiraportin
kansallisista tilastotiedoista on päivittynyt kevään 2021 jälkeen. Näin tuoreet tiedot –
esimerkiksi koronapandemian ajalta – ovat käytettävissä uuden valtuustokauden
ohjelmien päivitystyössä. Hyvinvointilautakunta käsittelee päivitettyä raporttia
11.11.2021.
Oheisessa raportointiosassa käsitellään hyvinvointia Ruskon kunnassa vuosilta 2017–
2020 yleisten tilastotietojen valossa. Tietoa ruskolaisten hyvinvoinnista on kerätty
useista eri tietolähteistä. Kertomuksen keskeisimmät tietolähteet ovat Terveyden ja
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hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Sotkanetin, Tilastokeskuksen sekä Kuntaliiton
tilastot. Näiden lisäksi on hyödynnetty joitakin erillisiä tilastotietoja ja selvityksiä.
Kunnan monialainen hyvinvointiryhmä on keväällä arvioinut hyvinvoinnin edistämisen
toimenpiteiden toteutumista edellisessä laajassa hyvinvointikertomuksessa
määriteltyjen painopisteiden mukaisesti. Niihin liittyvät arviot ja huomiot on kerätty
kunnan monialaiselta hyvinvointiryhmältä kevään 2021 aikana ja täydennetty
tarvittavilta osin. Toimenpiteiden ja kunnan omien toimialojen hyvinvoinnin
edistämiseen liittyvää työtä tullaan raportoimaan kattavammin osana laajaa
hyvinvointikertomusta.
Hyvinvoinnin edistämisen uudet tavoitteet ja tulevat toimenpiteet määritellään
tulevassa hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosassa. Varsinainen laaja
hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistellaan loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden
2022 aikaan hyvinvointityöryhmän ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ja tuodaan
hyväksyttäväksi alkuvuonna 2022. Ruskon kunnan laaja hyvinvointikertomus tulee
koostumaan siis a) raportointiosasta – johon tämä vuosittainen raportointi tulee
toimimaan pohjana – ja vuoden 2022 alussa valmistuvasta b) suunnitelmaosasta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointikertomuksen päivitetyn raportin ja
lähettää sen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta valtuutti
hyvinvointijohtajaa tekemään raporttiin tarvittavat muutokset esiin tulleiden
huomioiden osalta.
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§ 83
Hyvinvointityöryhmän kokoonpanon päivittäminen
RUSDno-2021-675
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Ruskon kunnan hyvinvointityöryhmä on perustettu hyvinvointilautakunnan
päätöksellä 5.10.2017 § 61 ja sen kokoonpanoa on täsmennetty 14.6.2018 § 57.
Kunnan hallintosäännön § 24 mukaan hyvinvointilautakunta päättää
hyvinvointiryhmän kokoonpanosta.
Hyvinvointiryhmän tehtävinä ovat:
edistää kunnan strategiassa määriteltyjä tavoitteita kuntalaisten terveyden ja
hyvinvoinnin näkökulmasta
osallistua hyvinvointikertomuksen laatimiseen ja sitä koskevaan seurantaan
arvioida hyvinvointia edistävien palvelujen vaikuttavuutta
edistää kuntalaisten osallisuutta
valmistella kuntalaisten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä
Hyvinvointiryhmä toimii myös kunnan ehkäisevän päihdetyön työryhmänä.
Hyvinvointiryhmään ovat kuuluneet:
hyvinvointijohtaja, puheenjohtaja
kirjasto ja kulttuuritoimenjohtaja, sihteeri
hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja
opetus ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja
teknisen lautakunnan puheenjohtaja
tekninen johtaja
johtava rehtori
varhaiskasvatusjohtaja
liikuntapalveluvastaava
nuorisopalveluvastaava
erityisnuorisotyövastaava
ruokapalvelupäällikkö
Raision ja Ruskon yhteistoimintaalueen edustaja
vanhus ja vammaisneuvoston ikääntyneiden edustaja
vanhus ja vammaisneuvoston vammaisten edustaja
nuorisovaltuuston edustaja
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Uuden valtuustokauden osalta on syytä päivittää työryhmän kokoonpanoa. Vanhus- ja
vammaisneuvosto on nimennyt edustajikseen hyvinvointiryhmään Liisa Tuomisen ja
Katri Alajärven. Viranhaltijoiden osalta oletetaan osallistumista tehtävän mukaisesti.
Muille tahoille lähetetään pyyntö oman edustajansa osallistumisen vahvistamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää lähettää pyynnön em. eri tahojen edustajien
osallistumisen vahvistamisesta Ruskon hyvinvointiryhmään.
Kokouskäsittely
Henri Remander esitti, että hyvinvointiryhmän kokoonpanoa täydennetään
kunnanhallituksen jäsenellä. Muu lautakunta kannatti esitystä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti,
että hyvinvointiryhmään kutsutaan myös kunnanhallituksen edustaja.
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Hyvinvointilautakunta, § 77,19.10.2021
Kunnanhallitus, § 262,01.11.2021
Hyvinvointilautakunta, § 84, 11.11.2021
§ 84
Taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus
RUSDno-2021-635
Hyvinvointilautakunta, 19.10.2021, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on
tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää
eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen.
Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos
saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle
oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja.
Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.
Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen
uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 §
186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja
Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla eli vuodeksi 2021.
Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle
tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta
laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että
painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina.
Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille
suunnattavista taidemuodoista.
Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 merkitä kunnanhallituksen päätöksen
tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan
oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää
kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä
monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä
osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet
ja niiden rahoitus. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja
ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin vuodelle (26 kpl), ja että
jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija.
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Osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita kunnanhallitus
päätti 29.3.2021 § 68 vuoden 2021 osalta, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen
osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta
erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea
erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu.
Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen
järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim.
musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen
perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että viimeistään vuoden 2023 aikana ”
taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien
oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen
vaihtoehtoisia tapoja”.
Kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa tällä
hetkellä 19 kpl. Lukuvuodeksi 2020–2021 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille on
määritelty 1 220 euroa vuodessa. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä
valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille.
Vuoden 2022 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus,
millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen Hyvinvointijohtaja, Jari Hjelm Kirjasto- ja
kulttuuripalvelupäällikkö
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taiteen
perusopetuksen ostopalvelusopimus hyväksytään määräajaksi vuodeksi 2022 rajatulla
oppilaspaikkamäärällä (22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 262
Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on
tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää
eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen.
Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos
saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle
oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja.
Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.
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Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen
uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 §
186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja
Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla eli vuodeksi 2021.
Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle
tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta
laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että
painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina.
Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille
suunnattavista taidemuodoista.
Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 merkitä kunnanhallituksen päätöksen
tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan
oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää
kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä
monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä
osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet
ja niiden rahoitus. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja
ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin vuodelle (26 kpl), ja että
jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija.
Osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita kunnanhallitus
päätti 29.3.2021 § 68 vuoden 2021 osalta, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen
osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta
erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea
erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu.
Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen
järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim.
musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen
perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että viimeistään vuoden 2023 aikana ”
taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien
oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen
vaihtoehtoisia tapoja”.
Kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa tällä
hetkellä 19 kpl. Lukuvuodeksi 2020–2021 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille on
määritelty 1 220 euroa vuodessa. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä
valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille.
Vuoden 2022 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus,
millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus hyväksyy taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen määräajaksi, vuodeksi 2022 rajatulla oppilaspaikkamäärällä
(22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian hyvinvointilautakunnalle
uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa on selvitettävä, miten kunnanhallituksen
aiemmin asiassa tekemät linjaukset toteutetaan ja miten linjauksen johdosta säästyvät
varat tullaan käyttämään?

Hyvinvointilautakunta, 11.11.2021, § 84
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja
Oheismateriaali
1 Kulttuurihyvinvointisuunnitelma 9.11.2021.pdf
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1.11.2021 § 262 palauttaa taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen hyvinvointilautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.
Valmistelussa on selvitettävä, miten kunnanhallituksen aiemmin asiassa tekemät
linjaukset toteutetaan ja miten linjauksen johdosta säästyvät varat tullaan käyttämään.
Selvitys kunnanhallituksen aiempien linjausten toteutuksesta:
Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 § 186 hyväksyä taiteen perusopetuksen
ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden
vuoden voimassaoloajalla. Lisäksi kunnanhallitus päätti tällöin lähettää kokousliitteet
hyvinvointilautakunnalle tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että painopistettä muutetaan
kunnan nuorimpiin ikäryhmiin (so. taiteen perusopetukseen todellisen
osallistujamäärän ja varatun paikkamäärän välisen erotuksen määräraha käytetään
pääsääntöisesti jatkossa siten, että tarjotaan kunnan nuorimmalle ikäryhmälle taiteen
varhaiskasvatusta, esim. musiikkileikkikoulua). Hyvinvointijohtajalle annettiin
tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille suunnattavista taidemuodoista.
Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2021 § 68 merkitä kunnanhallituksen em. 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.
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Kunnanhallituksen 5.10.2020 tekemä linjaus on huomioitu siis osana kuluvan vuoden
taiteen perusopetusta koskevaa sopimusta vähentämällä oppilaspaikkakohtaista
kuntaosuutta saavien oppilaiden määrä 35:stä 26:een. Nyt oppilaspaikkamäärää
esitetään rajattavaksi vuodelle 2022 siis 22 oppilaaseen.
Lisäksi kunnanhallituksen linjaus on huomioitu osana kunnanhallituksen hyväksymää
avustusjärjestelmän uudistusta, jossa avustuslajeja (ml. taiteen perusopetuksen
oppilaspaikkakohtainen kuntaosuus) päätettiin uudistaa asteittain. Syksyn 2021 osalta
avustusjärjestelmässä todetaan, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen osallistuvaa
oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta erikseen
sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea erikseen
eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu.
Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen
perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan
painotetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa
taidekasvatusta (esim. musiikkileikkikoulu).”
Koskien asteittaisen siirtymän jälkeen avustuslajien tavoitetilaa vuonna 2023
kappaleessa ”Avustuslajit 2023 alkaen” todetaan: ”Taiteen perusopetuksen
järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien oppilaiden määrää on
rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja.
Laajan oppimäärän mukaisen oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta
(esim. musiikkileikkikoulu).”
Kunnanhallituksen 5.10.2020 tekemä linjaus käy ilmi myös oheisen
kulttuurihyvinvointisuunnitelmaluonnoksen tilannekatsauksesta: Varhaisiän
musiikkikasvatusta on tarjottu liitteen vaihtoehto nro 1 mukaisena vuonna 2021
aiempia vuosia laajempana. Osallistuminen jäi kuitenkin vähäiseksi osittain ehkä
koronatilanteen vuoksi.
Lisäksi kunnanhallituksen 5.10.2020 antama tehtävä kuntalaiskyselyn tekemisestä
lapsille suunnattavista taidemuodoista on toteutettu. Kuntalaiskyselyn tulokset
esiteltiin hyvinvointilautakunnalle 19.10.2021 § 26. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty
kulttuuritarjonnan valinnassa kuluvana vuonna sekä kulttuurihyvinvointisuunnitelman
laatimisessa. Kuntalaisia on osallistettu kulttuuritapahtumien ja -palvelujen
suunnitteluun myös useiden muiden avoimien kuntalaiskyselyjen kautta.
Selvitys linjauksen johdosta säästyvien varojen käytöstä:
Taiteen perusopetukseen varatun aiemman sopimuksen mukaisen 35 oppilaspaikan
ja kunnanhallitukselle esitetyn, todelliseen oppilasmäärään ja kysyntään perustuvan
22 oppilaspaikan välisestä erotuksesta ikään kuin säästyvä vara on tarkoitus suunnata
oheisena esitetyn kulttuurihyvinvointisuunnitelmaluonnoksen mukaisiin, eri ikä- ja
intressiryhmille (painottuen lapsiin ja nuoriin) suunnattavien ennaltaehkäisevien
kulttuurihyvinvointipalveluiden palvelukokeiluiden rahoitukseen. Palvelukokeilut
vahvistaa hyvinvointilautakunta, ja niiden pohjalta on tarkoitus rakentaa kuntalaisten
tarpeita vastaava ja vaikuttavan hyvinvoinnin edistämisen kannalta mielekäs
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palvelutarjonta. Suunnitelmaluonnoksessa on kuvattu jo toteutettuja toimenpiteitä ja
kokeiluja.
Koronatilanteen vuoksi tapahtumien järjestäminen ei kuitenkaan ole ollut
käytännössä täysimääräisesti mahdollista ennen yhteiskunnan avautumista. Tilanteen
vuoksi ei ole myöskään ollut mahdollista vakiinnuttaa kokeilujen kautta
kulttuurihyvinvointipalvelujen tarjontaa tai epidemian rajoitustoimenpiteistä johtuen
tehdä tarkkaa suunnitelmaa, millaisia tapahtumia on mahdollista järjestää. Tarkoitus
on vallitsevasta koronaepidemiatilanteesta riippuen ja mm. kunnan hyvinvointi- ja
osallisuusohjelmien päivitysten ja laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
valmistuttua laatia oheisen luonnoksen pohjalta alkukevään 2022 aikana
kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin sen tavoitteiden
mukaiset toimenpiteet ja niiden kustannukset.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä annetun selvityksen, miten kunnanhallituksen
aiemmin taiteen perusopetusta koskevassa asiassa tekemät linjaukset toteutetaan ja
miten linjauksen johdosta säästyvät varat tullaan käyttämään, ja lähettää asian
edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§80, §81, §82, §83, §85
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
§84
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

