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§ 134
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen
estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4)
päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 päättänyt pitää varsinaiset kokouksensa
toimikaudella 1.6.2019–31.5.2021 kunnanvirastossa joka kuukauden toinen ja neljäs
maanantai alkaen klo 17.15. Edelleen hallitus on päättänyt, että kokouskutsu ja
esityslista kunnanhallituksen sääntömääräisiin kokouksin lähetetään sähköisesti
viimeistään kokousta edeltävänä torstaina. Kunnanhallituksen esityslista lähetetään
sähköisesti myös Turun Sanomille, Auranmaan Viikkolehdelle, Loimaan Lehdelle,
Turun Tienoolle sekä Yleisradion Länsi-Suomen toimintakeskukselle.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisesti
kunnanhallituksen jäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille, Turun Sanomille,
Auranmaan Viikkolehdelle, Loimaan Lehdelle, Turun Tienoolle sekä Yleisradion Länsi-
Suomen toimintakeskukselle edellisen viikon torstaina. Esityslista on
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti lisätty kunnan verkko-sivuille.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 135
Pöytäkirjantarkastus
Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 143 §:n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 päättänyt, että toimikaudella 1.6.2019–
31.5.2021 pöytäkirjojen tarkastamiseksi valitaan kussakin kokouksessa varsinaisista
jäsenistä aakkosjärjestyksessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka mahdollisuuksien
mukaan edustavat eri puolueita.
Pöytäkirjanpitäjä lähettää laatimansa pöytäkirjaluonnoksen sähköpostitse
tarkastukseen sekä puheenjohtajalle että valituille pöytäkirjantarkastajille. He
hyväksyvät pöytäkirjan mahdollisin muutoksin kokouksen sihteerille osoitetulla
sähköpostilla, joka liitetään pöytäkirjaan kunnes se on allekirjoitettu. Pöytäkirja
allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa ja kuittaus säilytetään siihen
asti. Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös pöytäkirjaan, jotta voidaan
myöhemmin todentaa pöytäkirjan hyväksymispäivä.
Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään
nähtävänä kunnan verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jouko Vähä-Rahka ja Kari Koivu.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Vähä-Rahka ja Kari Koivu.
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§ 136
Lausunto Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmista
AurDno-2020-321
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien
päivitystyö käynnistettiin yhteistyössä maakunnan kuntien ja ELY-keskuksen kanssa
huhtikuussa 2019. Maakunnan ja kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmia on
päivitetty yhteisessä prosessissa, joka on ajoittunut samaan aikaan ensimmäisen
valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja neljän maakunnan
yhteisen Etelä-Suomen liikennestrategian laatimisprosessien kanssa.
Suunnitelmien päivitysprosessissa suunnittelun taustaksi analysoitiin yhteiskunnan
muutostekijöiden, kuten talouden ja elinkeinorakenteen, väestönkehityksen ja
kaupungistumisen sekä työssäkäynnin, vapaa-ajan ja elämäntapojen muutosten
kehityssuuntia ja vaikutuksia liikennejärjestelmään mm. skenaario- ja Turun seudun
liikennemallitarkastelujen avulla.
Molemmista suunnitelmista on laadittu erilliset raporttiluonnokset, jotka sisältävät
toimintaympäristökuvauksen, tavoitteet, kehittämisteemat ja toimenpideohjelmat.
Koko maakunnan kattavassa Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa
käsitellään sekä maakunnan sisäisiä, että ulkoisia yhteyksiä ja suunnitelmassa on
määritelty maakunnan, sen elinkeinoelämän ja asukkaiden tulevaisuuden kannalta
keskeiset kehittämistarpeet.
Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkentaa maakunnallista
suunnitelmaa ja käsittelee tarkemmin Turun seudun rakennemallialueen 13 kunnan
alueen sisäistä liikennejärjestelmää ja sen erityiskysymyksiä kuten jalankulku-
pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin kehittämistä. Turun kaupunkiseudun MAL-
sopimuksen liikenteen toimenpiteet perustuvat Turun seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun ja priorisointiin.
Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Turun
kaupunkiseudun kuntien (ml Auran kunta) rakennemallialueelle. Vuonna 2012
hyväksytyssä rakennemallityössä on kuvattu alueen maankäytön tavoitetila ja
kehittämisperiaatteet vuoteen 2035 ulottuvalla aikajänteellä.
Liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitystyö kytkeytyy myös yhtä aikaa
valmisteltuihin Turun kaupunkiseudun MAL-sopimukseen, Varsinais-Suomen
ilmastotiekarttaan ja neljän maakunnan yhteiseen Etelä-Suomen liikennestrategiaan.
Turun kaupunkiseudun liikennenjärjestelmäsuunnitelman lähtökohtina ovat olleet
liikennejärjestelmän toimivuutta, arjen toimintojen sujuvuutta, liikenteen päästöjen
vähentämistä, sekä kestävän ja turvallisen liikenteen edistämistä koskevien
tavoitteiden edistäminen. Suunnitelmassa on määritelty rakennemallialueen
elinkeinolämän tarpeiden ja asukkaiden arjen sujuvuuden kannalta keskeisiä
kehittämistarpeita, joiden toteutumista edistetään jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä.
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Tavoitteena on, että maakuntahallitus hyväksyy Varsinais-Suomen
liikennejärjestelmäsuunnitelman lausuntokierroksen jälkeen ja merkitsee samalla
tiedoksi sitä tarkentavan Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman.
Vastaavasti Turun kaupunkiseudun kunnat hyväksyvät kaupunkiseudun
liikennejärjestelmäsuunnitelman ja merkitsevät tiedoksi sen taustalla olevan Varsinais-
Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Lausuntoja pyydetään 11.9.2020 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että laaditut suunnitelmaluonnokset ovat
sisällöltään kattavat eikä sillä ole huomautettavaa suunnitelman tavoitteisiin ja
kehittämisteemoihin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.
Tiedoksi
kirjaamo@varsinais-suomi.fi
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§ 137
Luottamushenkilön muuttaminen pois paikkakunnalta
AurDno-2020-342
Valmistelija / 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.
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§ 138
Osavuosiraportti ajalta 1.1. - 30.6.2020
AurDno-2020-345
Valmistelija / 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
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
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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.
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§ 139
Kunnan talouden tasapainottaminen vuosina 2020 - 2022
AurDno-2020-278
Valmistelija / 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
toiminnot pois. Nyt valmisteltu säästöohjelma on vain pientä apua akuuttiin talouden
ahdinkoon. Kunnan taloutta pelastaisi tämän vuoden osalta myös mahdollinen
harkinnanvarainen valtionavustus.
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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.
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§ 140
Harkinnanvaraisen valtionosuuden hakeminen vuodelle 2020
AurDno-2020-354
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan
valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion
talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten
kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.
Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös
paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että
kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista
toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan
hakemukseen.
Vuonna 2020 harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu yhteensä
60 miljoonaa euroa. Elokuun alussa kaikkiin kuntiin lähetetään asiaa koskeva
lähetekirje ja hakemus. Hakuaikaa on elokuun loppuun asti. Valtioneuvoston päätös
asiasta pyritään saamaan marraskuun puolessa välissä ja maksatus saajille
joulukuussa 2020.
Auran kunnan talouden viime vuosien hyvä kehitys on katkennut
Koronaviruspandemian aiheuttamiin kustannuksiin ja tulojen menetyksiin sekä
toisaalta sote-menojen yllättävään kasvuun vuonna 2020. Kunta on joutunut
ottamaan tänä vuonna akuutin kassakriisin hoitoon uutta lainaa 500 000 euroa.
Valtiovarainministeriö on 6.8.2020 arvioinut, että Auran kunnalta jää vuonna 2020
uupumaan verotuloja 1 097 000 euroa viime syksynä arvioituun verrattuna.
Kunnan Koronapandemian aiheuttamat kustannukset ja tulonmenetykset elokuuhun
2020 mennessä ovat:
Koronapandemiakustannukset 360 500 €
Maksutuottojen menetykset 66 200 €
Sosiaali- ja terveydenhuollon ennakoimattomat kustannukset vuodelle 2020:
Terveydenhuolto 180 000 €
Sosiaalipalvelut 682 000 €
Lisäksi Pöytyän kansanterveyshuollon kuntayhtymän Koronatestauksista on arvioitu
koituvan vuoden 2020 aikana 500 000 euron kustannukset, joista Auran kunta maksaa
omien kuntalaistensa testaukset.
Yhteensä vuonna 2020 tulomenetykset ovat 1 163 200 euroa.
Ennakoimattomat menot vuonna 2020 ovat 1 222 500 euroa.
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemus on oheismateriaalina.
Kunnanvaltuusto käsittelee kunnan säästöohjelmaa vuosille 2020 - 2022
kokouksessaan 31.8.2020.
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Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1 200 000
euroa vuodelle 2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.
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§ 141
Avustuksen myöntäminen Aurajokisäätiölle
AurDno-2020-352
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Auran kunta on tukenut Aurajokisäätiötä 2 500 eurolla vuosittain. Säätiö tekee työtä
Aurajoen veden laadun parantamiseksi, kala- ja rapukantojen hoitoa sekä
kulttuurimaiseman ja joen virkistyskäytön parantamista. Toiminnan tavoitteena on
ekologisesti terve sekä maisemallisesti ja virkistyksellisesti arvokas Aurajoki. Säätiön
toiminnan rahoituksesta suurin osa muodostuu kuntien toiminta-avustuksista.
Kokonaisbudjetti on ollut hieman alle 100 000 euroa vuodessa. Kunnat ovat
rahoittaneet toiminnasta noin 50 % ja toinen puolisko on koostunut erilaisista
hankerahoituksista. Vuosi 2019 oli talouden osalta alijäämäinen. Hankerahoituksen
osalta haasteita tuo EU-ohjelmakauden vaihtuminen.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää 2500 euron toiminta-avustuksen Aurajokisäätiölle
vuoden 2020 toimintaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.
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§ 142
Täyttölupa kotihoitoon (perhevapaan ajaksi)
AurDno-2020-330
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla-Maija Haapalainen
ulla-maija.haapalainen@aura.fi
Kotihoidossa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa, joista kotihoidon vastaavana
sairaanhoitajana toimiva jää perhevapaalle ajalla 1.10.2020-14.8.2021. Kotihoito hakee
kyseiselle ajalle täyttölupaa sairaanhoitajan tehtävään. Kotihoidossa tarvitaan
vastaavaa sairaanhoitajaa suunnittelemaan hoitoprosesseja, vastaamaan
sairaanhoidollisten tehtävien kokonaisuudesta ja hoitotarviketilauksista, ohjaamaan
lähihoitajien työtä, tekemään viikoittaista yhteistyötä lääkärien ja muiden
terveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä osallistumaan sairaanhoitotyöhön
asiakaskäynneillä. Vastaavan sairaanhoitajan tehtävä tulee täyttää sijaisella, jolla on
sairaanhoitajan kelpoisuus. Kotihoidossa on noin 50-55 monisairasta asiakasta, jotka
jakautuvat kahden sairaanhoitajan vastuulle. Kotihoito ei pärjää yhdellä
sairaanhoitajalla. Kotihoidon toinen sairaanhoitaja tekee lyhennettyä työaikaa
osittaisen hoitovapaan vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan
perhevapaasijaisen tehtävään ajalle 1.10.2020-14.8.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.
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§ 143
Täyttölupa perhetyöntekijän tehtävään
AurDno-2020-346
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Perhetyöntekijä Minna Huhtaniemi on irtisanoutunut vakinaisesta tehtävästään siten,
että hänen työsuhteensa viimeinen päivä on 11.09.2020.
Perhetyö vaikuttaa lapsiperheiden hyvinvointiin tukemalla tavoitteellisella perhetyöllä
lapsia, nuoria ja lapsiperheitä arjen ongelmissa sosiaalisen tuen, kuntoutuksen ja
aktivoinnin avulla.
Perhetyöntekijä toimii perustason käytännön työssä, jolla ehkäistään haastavampien
ongelmien syntyä sekä lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä. Kunnassa on
ainoastaan yksi perhetyöntekijän tehtävä.
Perhetyöntekijän tehtäviin kuuluu:
ohjaa, tukee ja neuvoo lapsia, nuoria ja perheitä heidän omissa
toimintaympäristöissään ja perheiden kotona
auttaa perheitä heidän ongelmissaan toimimalla yhdessä heidän kanssaan
sosiaalihuoltolain mukainen ennalta ehkäievä perhetyö
lastensuojelun korjaava perhetyö, jonka perustehtävänä on lapsiperheiden
tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa.
yhteistyötahojen (esim. neuvola, päivähoito, koulut) kanssa tehtävä työ
tarvittaessa toimiminen sosiaalityöntekijän tai perheohjaajan työparina
lapsiperheiden sosialihuoltolain mukainen sekä ennalta ehkäisevä että korjaava
kotipalvelutyö.
Perhetyöntekijän tehtävän täyttäminen on välttämätöntä lakisääteisten
sosiaalipalvelujen toteuttamiseksi.
Avohuollon tukitoimien piirissä on noin 50 lasta, ja intensiivisen tuen piiriin voidaan
ottaa noin 6 perhettä kerrallaaan.
Kunnanhallitukselta pyydetään lupaa täyttää perhetyöntekijän vakinainen tehtävä
14.09.2020 lukien.

Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan perhetyöntekijän toimeen 14.9.2020 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.
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§ 144
Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
1. Käsiteltiin Erika Elorannan kirje kunnanhallitukselle ja merkittiin tiedoksi.
2. Kutsutaan seuraavaan kokoukseen Pentti Urho kertomaan Koivuniemen
rakennusten kunnosta ja alueen hyödyntämisestä ja tulevaisuuden näkymistä.
Samalla hän kertoo Kirkonkulman koulun tilanteesta.

Tiedoksi
Erika Eloranta, Pentti Urho
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§ 145
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.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää eron Auran kunnan
luottamustehtävistä Outi Leinolle sekä nimeää Outi Leinon tilalle varajäsenen
sivistyslautakuntaan ja Kansalaisopiston johtokuntaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§136, §137, §138, §139, §140, §141, §142, §143, §145
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

