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§ 27
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosäännön 84 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää
ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-
oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan
verkkosivuilla.
Hallintosäännön 85 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä
asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on
salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkinnät salassapidosta.
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 27.8.2020 ja kuulutus
kokouksesta on samana päivänä asetettu kunnan ilmoitustaululle. Kokouskutsu on
julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä. Esityslista liitteineen on nähtävänä Auran
kirjastossa ja kunnan www-sivuilla.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 28
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Hallintosäännön 105 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi
valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa
ei tarkasteta kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina ja avustavat
muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.
Hallintosäännön 105 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin kuntalain (410/2015) 140 §:ssä säädetään.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ilmoitettu yleisesti nähtävillä olevaksi
perjantaina 4.9.2020 klo 9.00–12.00.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Liisa-Anneli Holmberg ja Juhani Yli-Pohja.
Tarkastus suoritetaan kunnanvirastossa torstaina 3.9.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa-Anneli Holmberg ja Juhani Yli-Pohja.
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Tekninen lautakunta, § 36,14.05.2020
Kunnanhallitus, § 117,22.06.2020
Kunnanvaltuusto, § 29, 31.08.2020
§ 29
Rakennusvalvonnan taksan päivitys 2020
AurDno-2020-156
Tekninen lautakunta, 14.05.2020, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 Taksavertailu 2020.xlsx
2 Rakennusvalvontataksa uusi.doc
3 korvattava taksa .doc
MRL 145 §:n ja muiden säännösten nojalla luvansaaja on velvollinen
rakennusvalvonnan- ja viranomaistehtävistä suorittamaan kunnalle taksan mukaisen
maksun. Nykyisin voimassa oleva taksa on tullut voimaan 1.9.2013 alkaen.
Kustannustason nousun vuoksi olisi tarpeellista korottaa taksoja.
Uusia taksoja on viranhaltijatyönä valmisteltu naapurikuntien kanssa siten, että taksat
olisivat samalla tasolla. Taksahintoja on vertailtu muiden kuntien taksoihin ja nyt
ehdotettavat taksahinnat myötäilevät lähiseudun ympäristökuntien sekä samanlaisen
kuntarakenteen omaavien muiden kuntien keskimääräisiä
hintoja.
Uusi rakennusvalvontataksan luonnos on rakenteeltaan melko samanlainen kuin
vanhakin. Lisäyksenä on tullut sähköisiä palveluja koskevia taksoja.
Esityslistan liitteenä on taksan vertailu naapurikuntiin, vanha taksa ja
Rakennusvalvonnan taksa 2021 luonnos.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnan taksaluonnoksen 2021 ja esitetään se
kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen valtuuston vahvistettavaksi. Uusi taksa
ehdotetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2021 alkaen.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi rakennusvalvonnan taksa luonnoksen ja esittää ne
edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Rakennusvalvonnan taksat päätettiin jatkossa päivittää/tarkastaa 3v välein.
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Kunnanhallitus, 22.06.2020, § 117
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 korvattava taksa .doc
2 Rakennusvalvontataksa uusi.doc
3 Taksavertailu 2020.xlsx
Tekninen lautakunta hyväksyi rakennusvalvonnan taksaluonnoksen ja esittää ne
edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää rakennusvalvonnan taksan kunnnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 31.08.2020, § 29
Liitteet

1 korvattava taksa .doc
2 Rakennusvalvontataksa uusi.doc
3 Taksavertailu 2020.xlsx
Kunnanhallitus esittää rakennusvalvonnan taksan kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnanhallitus, § 130,10.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 30, 31.08.2020
§ 30
Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2031
AurDno-2020-323
Kunnanhallitus, 10.08.2020, § 130
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Turku_MAL-sopimus_neuvottelutulos_030620.pdf
Turun kaupunkiseudulle on valmisteltu maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus
vuosille 2020 - 2031. Neuvottelutulos valmisteluun osallistuneiden osapuolten kesken
saavutettiin 2.6.2020 ja päätettiin lähettää sopimuksen osapuolille hyväksyttäväksi.
Sopimuksella edistetään Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteiden ja
toimenpiteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja kansallisten ilmasto- ja
energiatavoitteiden toteutumista Turun kaupunkiseudulla sekä seudun kuntien
yhteisesti hyväksytyn rakennemallin 2035 toteuttamista. Sopimus on jatkoa Turun
kaupunkiseudun kuntien ja valtion väliselle MAL-sopimukselle 2016 -2019.
Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus perustuu Turun kaupunkiseudun 13
kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksen
tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön
jatkuvuutta. Sopimus edesauttaa kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä sekä
vahvistaa osapuolten yhteistä sitoutumista seudun kehittämistä koskeviin tavoitteisiin
ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Sopimuksen tarkoitus on varautua
pitkäjänteiseen kehitykseen myös tulevilla sopimuskausilla.
Sopimuksen tavoitteena on luoda edellytykset seudullisesti tarvetta vastaavalle
monipuoliselle asuntotonttitarjonnalle ja asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän
ja maankäytön paremmalle yhteensovittamiselle. Tavoitteena on edistää vähähiilistä
ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää
ilmastonmuutoksen torjumiseksi, sekä mahdollistaa sujuva arki, työmarkkinoiden
toimivuus ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus.
Tavoitteena on lisäksi torjua segregaatiota ja asunnottomuutta sekä edistää
asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden asuntokannan monipuolisuutta.
Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on kasvattaa
kestävien liikkumismuotojen osuutta liikennesuoritteesta, parantaa liiken-
neturvallisuutta sekä lisätä työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta.
Sopimuksessa määritellään Turun seudun 12 vuoden kehityspolku ja tavoitetila
vuodelle 2030+ maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistoimenpiteiden osalta.
Kehityspolun toimenpiteitä ja toteutumista tarkastellaan ja täsmennetään
hallituskausittain.
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Sopimuksessa on kirjattu keskeisimmät kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion
yhteistyötä edellyttävät toimenpiteet vuosille 2020–2023. Toimenpiteillä on tarkoitus
varmistaa, että Turun kaupunkiseudun kehitys pysyy tavoitteiden edellyttämällä uralla
myös pitkällä aikajänteellä. Lisäksi sopimus sisältää seudun kuntien ja Varsinais-
Suomen liiton priorisoidut näkemykset raide- ja tieyhteyksien kehittämistavoitteista
vuoden 2023 jälkeiselle ajalle huomioitavaksi valtakunnallisessa
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.
Varsinaisia toimenpiteitä sopimus sisältää yhteensä 44 kappaletta jaoteltuna
seuraaviin kolmeen teemaan:
Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä
Asuminen ja elinympäristön laatu ja
Seudun elinvoimaisuus.
Toimenpiteet muodostavat laajan ja monipuolisen kokonaisuuden tavoitteiden
toteuttamiseksi. Näiden toimenpiteiden etenemistä seurataan valtion ja kuntien
muodostamassa yhteisessä seurantaryhmässä siten, että seurantaraportit tuodaan
kunnille tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 29.5.2020 päivätty valtion ja
Turun kaupunkiseudun välinen Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2031
hyväksytään ja kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 31.08.2020, § 30
Liitteet

1 Turku_MAL-sopimus_neuvottelutulos_030620.pdf
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 29.5.2020 päivätty valtion ja Turun
kaupunkiseudun välinen Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2031
hyväksytään ja kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
31.08.2020

3/2020

10 (19)

Kunnanhallitus, § 137,24.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 31, 31.08.2020
§ 31
Luottamushenkilön muuttaminen pois paikkakunnalta
AurDno-2020-342
Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 137
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Varavaltuutettu Netta Nieminen on ilmoittanut muuttaneensa pois Aurasta. Kuntalain
§ 71 mukaan luottamushenkilö on vaalikelpoinen siinä kunnassa, jossa hän asuu. Näin
ollen Netta Nieminen on menettänyt vaalikelpoisuutensa Auran kunnallisiin
luottamustoimiin.
Netta Nieminen on toiminut sivistys- ja perusturvalautakunnassa Ari Pekka Haapasen
varahenkilönä, vapaa-aikalautakunnassa Ilkka Soukan varahenkilönä sekä teknisen
lautakunnan ja Toivo Anttila toimikunnan jäsenenä. Toivo Anttila toimikuntaan kuuluu
toimikunnan sääntöjen mukaan viisi jäsentä, joten tässä vaiheessa ei ole tarpeellista
valita henkilöä toimikuntaan.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
1. myöntää eron Netta Niemiselle Auran kunnan luottamustehtävistä
2. valitsee uuden jäsenen Netta Niemisen tilalle tekniseen lautakuntaan sekä
3. varajäsenet sivistys-, perusturva- ja vapaa-aikalautakuntaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.

Kunnanvaltuusto, 31.08.2020, § 31
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
1. myöntää eron Netta Niemiselle Auran kunnan luottamustehtävistä
2. valitsee uuden jäsenen Netta Niemisen tilalle tekniseen lautakuntaan sekä
3. varajäsenet sivistys-, perusturva- ja vapaa-aikalautakuntaan.
Päätös
Valtuusto myönsi eron luottamustehtävistä Netta Niemiselle.
Uuden jäsenen ja varajäsenten valinta käsitellään seuraavassa valtuuston
kokouksessa.
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Kunnanhallitus, § 138,24.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 32, 31.08.2020
§ 32
Osavuosiraportti ajalta 1.1. - 30.6.2020
AurDno-2020-345
Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 138
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Osavuosiraportti 1.1. - 30.6.2020
Kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunnan toiminta ja talous raportoidaan
puolivuosittain. Kunnanhallitus seuraa talouden toteumaa kuukausitasolla ja
lautakunnat seuraavat kokouksissaan alaistansa toimintaa toimintavuoden aikana.
Kunnan taloudessa vuoden 2020 ensimmäinen puolisko on mennyt paremmin kuin
Koronapandemian alkaessa ennustettiin. Kunnan verotulojen arvioitiin romahtavan 30
prosentilla, mutta puolen vuoden toteumassa veroista puuttuu vain prosentin verran.
Valtiovarainministeriö on antanut elokuun alussa arvion, jonka mukaan Auran kunnan
verotulot leikkaantuvat vuoden 2020 osalta noin miljoonalla eurolla.Tämä tarkoittaa
loppuvuoden osalta merkittävästi alentuneita verotuloja. Koronapandemian
vaikutukset tulevat näkyviin kuntien taloudessa pahimmin vasta ensi ja sitä
seuraavana vuonna.
Valtionosuudet on tilitetty kunnalle vuoden vaihteessa valtiovarainministeriöltä
saatujen päätösten mukaan. Valtiovarainministeriö on julkaissut elokuun alussa
valtionosuuksien tukipaketin kunnille, jonka mukaan peruspalvelujen valtionosuutta
maksettaisiin loppuvuonna Auran kunnalle 130 euroa asukasta enemmän aiemmista
päätöksistä poiketen. Yhteisöveroa valtion maksaisi 111 723 euroa enemmän, mutta
kesäkuun toteuma yhteisöverojen osalta on kaikkia arvioita merkittävästi alempi.
Maksutuotot ovat kertyneet ennätyksellisen heikosti kunnan kassaan. Yhtenä
merkittävänä tekijänä ovat vapautukset varhaiskasvatusmaksuista, mikäli lapsi ei
käyttänyt palvelua.
Kunnan lainamäärä ei ole vielä tämän vuoden aikana noussut kokonaisuutena. Kunta
on lyhentänyt pitkää lainaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla 607 142 euroa ja
ottanut uutta lyhyttä lainaa 500 000 euroa. Talousarvioon ajateltiin noin vuosi sitten,
että kunta pystyisi lyhentämään lainojaan 1,2 miljoonaa euroa, eikä uutta lainaa
tarvittaisi. Tämä tavoite ei tule toteutumaan vuoden 2020 osalta.
Toiminnallisesti kuntaan vaikutti maaliskuun puolivälistä alkaen
Koronaviruspandemia. Maamme hallitus otti poikkeuslainsäädäntöä käyttöön, joiden
perusteella koko valtakunnassa alettiin varautua mittavaan ja vakavaan pandemiaan.
Koulut suljettiin ja vain osaa lapsista opetettiin lähiopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa
kehotettiin vanhempia hoitamaan lapsia kotona, jos vain mahdollista. Asiakkaat
vapautettiin asiakasmaksuista, mikäli varattua paikkaa ei käytetty. Kunta kompensoi
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palvelusetelituottajille 30 vuorokauden jälkeen käyttämättömistä paikoista vielä
kuukauden ajan 50 % setelin arvosta. Kunnan tiloissa toimivat yritykset ja yhdistykset
vapautettiin vuokranmaksusta kevään ajaksi, kun toiminta oli katkolla. Kunnan
työntekijät siirtyivät mahdollisuuksien mukaan etätyöhön, kunnanvirasto, nuorisotalo
ja kirjasto pidettiin suljettuina. Työttömyys nousi Aurassa kevään kuluessa yli
kymmeneen prosenttiin. Vaikutukset näkyvät verotuloissa vasta loppuvuodesta sekä
ensi vuonna. Toimialojen toiminnalliset ja taloudelliset toteumat on kerrottu
tarkemmin oheismateriaalina olevasta raportista.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnan taloudellisen ja toiminnalllien toteuman ajalta 1.1 -
30.6.2020 edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.

Kunnanvaltuusto, 31.08.2020, § 32
Liitteet

1 Osavuosiraportti 1.1. - 30.6.2020
Kunnanhallitus esittää kunnan taloudellisen ja toiminnalllisen toteuman ajalta 1.1 -
30.6.2020 edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Toteuma merkittiin valtuustolle tiedoksi.
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Kunnanhallitus, § 139,24.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 33, 31.08.2020
§ 33
Kunnan talouden tasapainottaminen vuosina 2020 - 2022
AurDno-2020-278
Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 139
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 vm talous tulevaisuus 2029
2 konsernin tulevaisuus vm
Koronaviruspandemia sekä kunnan sote-menot ovat ajaneet kunnan taloudellisen
tilanteen huonoksi. Koronaviruspandemian vuoksi kunnan verotulot toteutuvat
ainakin vuosina 2020 - 2021 merkittävästi huonompina kuin kuin ennakkoon on
pystytty arvioimaan. Valtiovarainministeriön elokuussa julkistaman kunnan
taloudellisen tilan mukaan kunnan verotuloista jää tänä vuonna uupumaan noin
miljoona euroa. Tämän lisäksi valtionhallinnon kunnille asettamat uudet vaatimukset
tulevat aiheuttamaan kunnalle merkittäviä lisämenoja ensi vuodesta alkaen.
Positiivisena yllätyksenä on keskusjärjestöjen aikaansaamat työ- ja
virkaehtosopimukset, joiden kustannusvaikutukset jäävät kuntataloudelle pelättyä
pienemmiksi. Vuoden 2020 yleiskorotukset jäävät kokonaispalkkasumman
korotuksina alle prosenttiin vuoden 2019 tasoon verrattuna ja vuoden 2021
korotukset ylittävät niukasti kaksi prosenttia. Kustannusvaikutus koko 23 kuukauden
jaksolla on 3,04 prosenttia.
Kunnan taseessa on tällä hetkellä kattamatonta alijäämää vain 30 000 euroa. Kunnan
on tulevina vuosina entistä vaikeampi saada katettua syntyneitä suuria alijäämiä.
Valtiovarainministeriön arvion mukaan kunnan taseseen alkaa kertyä uutta alijäämää
miljoonasta puoleen miljoonaan euroa vuosittain vuoteeen 2029 asti. Koko konsernin
tasolla alijäämää alkaa kertyä 1,2 miljoonasta eurosta 3,2 miljoonaan euroon. Sen
lisäksi kunnalla on tällä hetkellä velkaa asukasta kohden 2816 euroa. Koko konserniin
alkaa kertyä uutta velkaa noin miljoonan euron vuosivauhdilla. Vuonna 2029
konsernissa on velkaa jo noin 30 miljoonaa euroa, reilut 7500 euroa asukasta kohden.
Tilinpäätöksen taseen tunnusluvuista voidaan päätellä, että kunnalla on jo nyt
melkoinen velkarasite. Se johtuu pitkälti kunnan vuosia kestäneestä suuresta
investointitasosta. Investoinnit on tehty pääsääntöisesti velkarahalla ja poistojen
osuus lähentelee miljoonaa euroa vuositasolla. Kunnan talouden mittareihin voitaisiin
käyttötalouden menokurin lisäksi vaikuttaa supistamalla investointitasoa muutamaksi
vuodeksi.
Viranhaltijat ovat valmistelleet säästöohjelmaa tämän vuoden loppupuoliskolle sekä
vuosille 2021 ja 2022. Säästöohjelma ja talouden tasapainottamisen tarve tulee
vaikuttamaan talousarvion valmisteluun niukemmin aiemmin annetusta raamista.
Terveen kuntatalouden kannalta pelkät säästöt eivät riitä, vaan kunnassa on kyettävä
tekemään rakenteellisia uudistuksia ja pystyttävä karsimaan kaikki ei-pakolliset
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toiminnot pois. Nyt valmisteltu säästöohjelma on vain pientä apua akuuttiin talouden
ahdinkoon. Kunnan taloutta pelastaisi tämän vuoden osalta myös mahdollinen
harkinnanvarainen valtionavustus.
Säästöohjelma sisältää asioita, joita voidaan toteuttaa viranhaltijoiden normaalilla
työpanoksella sekä sellaisia asioita, jotka tulee selvittää laajasti ja viedä erikseen
päätöksentekoon. Tämän vuoden osalta säästöjä olisi saavutettavissa 327 800 euroa,
vuonna 2021 hieman yli 500 000 euroa ja seuravana vuonna noin 450 000 euroa.
Suurimmat, rakenteelliset asiat vaativat asianosaisten ja kuntalaisten kuulemista ja
laajaa valmistelutyötä, eikä niiden toteutumista voida vielä sanoa varmuudella.
Säästöohjelma on liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolla, että valtuusto hyväksyy talouden
säästöohjelman vuosille 2020 - 2022.
Lisäksi hallitus päättää, että säästöohjelmaan kirjattuja asioita aletaan valmistella
siten, että päätöksiä voidaan tehdä viimeistään alkuvuodesta 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti. Lisäksi hallitus päätti, että hallintojohtaja
tarkentaa säästöohjelman sisältöä valtuuston kokoukseen mennessä.

Kunnanvaltuusto, 31.08.2020, § 33
Liitteet

1 vm talous tulevaisuus 2029
2 konsernin tulevaisuus vm
3 Säästöt_2.pdf
Säästöohjelmaan on tehty pieniä tarkennuksia, jotka hyväksyttiin kunnanhallituksen
kokouksessa. Päivitetty taulukko on esityslistan liitteenä.
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talouden
säästöohjelman vuosille 2020 - 2022.
Päätös
Säästöohjelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Heidi Rajakangas
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§ 34
Luottamushenkilön muuttaminen pois paikkakunnalta
Kuntalain § 71 mukaan luottamushenkilö on vaalikelpoinen siinä kunnassa, jossa hän
asuu. Varavaltuutettu Outi Leino on ilmoittanut muuttaneensa pois Aurasta ja pyytää
eroa luottamustehtävistään. Outi Leino on ollut sivistyslautakunnassa Sanna Laineen
varajäsen sekä Auranlaakson kansalaisopiston johtokunnassa Anna-Liisa Äärin
varajäsen.
Kunnanhallitus on 24.8.2020 lisäpykälässä §145 ehdottanut valtuustolle, että se
myöntää eron Auran kunnan luottamustehtävistä Outi Leinolle sekä nimeää Outi
Leinon tilalle varajäsenen sivistyslautakuntaan ja Kansalaisopiston johtokuntaan.
Päätös
Valtuusto myönsi eron luottamustehtävistä Outi Leinolle.
Katja Simola nimettiin varajäseneksi sivistyslautakuntaan ja Kansalaisopiston
johtokuntaan Outi Leinon tilalle.
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Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
Ei muita asioita.
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Kunnallisvalitus
§29, §30, §33
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä
sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU
Puh. 029 56 42410
Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n
nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.
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Muutoksenhakukielto
§31, §32, §34, §35
Muutoksenhakukielto
Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

