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§ 179
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: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Kokous todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 180
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: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sanna Laine ja Taru Sahla.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Laine ja Taru Sahla.
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§ 181
Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020
AurDno-2020-438
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Muutospäätös vos ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten
korvauksesta 2020
2 Liite_ Veronlykkäykset korvaukset
3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET_eisaanti
4 veromenetysten kompensaatio
Valtiovarainministeriö on tehnyt muutospäätöksen peruspalvelujen valtionosuudesta
ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020.
Auran kunnan osalta päätös tarkoittaa, että kunnalle maksetaan verolykkäysten
korvausta 72 116 euroa. Päätös liitteineen on liitteenä. Mikäli kunta on tyytymätön
tehtyyn päätökseen, se voi hakea päätökseen muutosta kolmen kuukauden kuluesssa
päätöksen tiedoksi saannista.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus tyytyy tehtyyn päätökseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 182
VSSHP:n perussopimuksen muuttaminen
AurDno-2020-445
Liitteet

1 Ote VSSHP hallitus 3.3.2020 § 19
2 Pyyntö kunnille käsitellä VSSHP perussopimuksen muutos
3 VSSHP voimassa oleva perussopimus
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on pyytänyt jäsenkuntiaan käsittelemään
ehdottamansa perussopimuksen muutoksen 30.11.2020 mennessä. Muutosesitykset
perussopimukseen on kuvattu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
hallituksen pöytäkirjaotteessa 3.3.2020 § 19. Muutokset perustuvat kuntalain
edellyttämiin muutoksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin kuntyhtymän hallituksen ehdottamat muutokset sairaanhoitopiirin
perussopimukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 183
Leader-rahoituksen jatkoaika vuosille 2021-2022
AurDno-2020-446
Liitteet

1 Rahoitetut hankkeet Aura
Maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut ELY-keskuksille ja Leader-ryhmille, että
Maaseutuohjelman ohjelmakauden 2014–2020 toteuttamista jatketaan vielä ainakin
yksi ylimääräinen vuosi, hyvin todennäköisesti kaksi vuotta. Käytännössä tämä
tarkoitta sitä, että käyttöön tulevat nk. siirtymäkauden varat. Niiden avulla ELY-
keskukset ja Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä hankkeita sekä yritystukia
nykyisillä ehdoilla ja hankemuodoilla vuoden 2022 loppuun.
Huolimatta koronaepidemian aiheuttamista monista ongelmista ovat
Jokivarsikumppanien alueen yhdistykset ja yritykset aktiivisesti kysyneet
mahdollisuuksia Leader-tukien saamiseen. Jokivarsikumppanien rahoituskiintiö
vuosille 2014–2020 onkin käytännössä käytetty kokonaan. Kesällä avoinna olleeseen,
alle 10 000 euron investoinneille tarkoitettuun teemahankehakuun tuli 28 hakemusta
tasaisesti koko alueelta ja niiden yhteenlasketut kustannusarviot olivat yli 200 000
euroa. Jokivarsikumppaneille on myös jätetty jo 60 000 euron edestä hankkeita
odottamaan mahdollista uutta rahoitusta ja suunnittelussa on noin 40 000 euron
edestä hankkeita. Mahdollisuus Leader-rahoituksen jatkumiseen seuraavat kaksi
vuotta on siis tärkeää alueemme toimijoille.
Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Leader-ryhmien siirtymäkauden
rahoituksen haun. Koska kuntien rahoitusosuus on Leader-rahoituksesta 20 %, pyytää
MMM Leader-ryhmiä toimittamaan haun yhteydessä myös kuntien
kuntarahasitoumukset siirtymäkaudelle. Jokivarsikumppaneilla on 126 000 euroa
sellaista kuntarahaa, joka on jäänyt jäljelle aikaisempien vuosien aikana. Tämän
kuntarahan turvin heillä on mahdollisuus hakea 504 000 euroa EU:n ja valtion
rahoitusta (jolloin kahden vuoden kokonaisrahoitus olisi 630 000 euroa). Jotta he
voivat anoa MMM:ltä tuota 504 000 euron rahoitusta, tulee heidän saada kunnilta nk.
kuntarahasitoumukset eli päätökset siitä, että voidaan käyttää 126 000 euron summa
osana vuosien 2021–2022 siirtymäkauden rahoitusta. Kuntarahasitoumuksilla ei olisi
näin ollen lainkaan vaikutusta kuntien talousarvioihin.
Alla olevasta taulukosta ilmenee, mikä kunkin alueen kunnan osuus olisi vuosien 2021–
2022 kuntarahasta. Päätökset kuntarahoista tarvitaan joko 27.10. mennessä tai sitten
tiedon siitä, koska päätös on mahdollista tehdä.
Leader-rahoituksella pystytään tukemaan alueen asukkaiden ja yritysten aktiivisuutta
ja omatoimisuutta jotka ovat tärkeitä tekijöitä myönteisen ilmapiirin ylläpitämisessä.
Alla kuntien rahoitusosuudet vuosille 2021 - 2022. Liitteessä on Auran kunnan alueella
rahoiteutut hankkeet tämän toimintakauden aikana.
Kunta
Loimaa
Somero
Pöytyä
Aura

Asukkaita2021
2022
Yhteensä
15 875
32 170 €12 868 €45 039 €
8 711
17 653 €7 061 € 24 714 €
8 276
16 771 €6 708 € 23 480 €
3 941
7 986 € 3 195 € 11 181 €
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Koski Tl
2 308
Marttila
2 013
Oripää
1 329
Tarvasjoki (Lieto)1 959
Yhteensä
44 412
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4 677 € 1 871 € 6 548 €
4 079 € 1 632 € 5 711 €
2 693 € 1 077 € 3 770 €
3 970 € 1 588 € 5 558 €
90 000 €36 000 €126 000 €

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Auran kunta on mukana Leader-toiminnassa
toimintaryhmän esittämällä kuntarahoituksella vuosina 2021-2022 yhteensä 11 181
eurolla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Jokivarsikumppanit
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§ 184
Täyttölupa koulunuorisotyöntekijän toimeen
AurDno-2020-460
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Vapaa-aikatoimi ja koulutoimi ovat yhdessä valmistelleet ja anoneet valtion rahoitusta
koulunuorisotyötenkijän palkkaamiseksi yhtenäiskoululle. Rahoitusta odotetaan
saatavaksi 100 % koulunuorisotyöntekijän palkkauskustannuksiin. Avustuksen
suunniteltu käyttöaika on 1.11.2020-1.11.2022. Kunta ei ole vielä saanut päätöstä
rahoituksesta. Aluehallintovirasto on alunperin ilmoittanut, että päätökset
hakemuksiin pyritään tekemään lokakuun puoleenväliin mennessä. Hakemuksia on
kuitenkin tullut huomattavan paljon, joten käsittelyaika on pidentynyt.
Aluehallintoviraston määrärahapyyntö OKM:ään lähtee 23.10, jonka jälkeen saadaan
päätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan koulunuorisotyöntekijän toimeen ajalle 1.11.2020
- 1.11.2022 sillä ehdolla, että valtio myöntää kunnalle avustuksen palkkauskuluihin.
Rekrytoinnin voi käynnistää, mutta palkkauspäätöstä ei saa tehdä ennen kuin
avustuspäätös on saatu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ville Kouki, Anna Hellstén
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§ 185
Maanvuokrasopimus Auran Kuntoilijat ry
AurDno-2020-459
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Auran Kuntoilijat vuokra-alue.pdf
2 MAANVUOKRASOPIMUS Auran Kuntoilijat (Maijantie).pdf
Auran Kuntoilijat ry ylläpitää ulkoilureitistöä Lahdon alueella. Reitistön parkkipaikka
sijaitsee Maijantien päässä. Yhdistyksellä on toiveena rakentaa huolto- ja
varastorakennus Maijantien parkkipaikan viereiselle alueelle. Alue rajautuu
Meerinpolun varteen asemakaava-alueen ulkopuolelle. Alue on Auran kunnan
omistuksesta ja siitä vuokrattaisiin n. 1 700 neliön alue Auran Kuntoilijat ry:lle.
Rakennukseen sjoitettaisiin mm. reitistön kunnossapitoon ja ladun tekoon tarvittavat
koneet ja laitteet. Huoltorakennuksen myötä alue siistiytyisi ja koneiden, laitteiden ja
tavaroiden säilytys olisi turvallista. Maanvuokrasopimuksessa edellytetään, että
rakennettava rakennus soveltuu ympäristöön, alue pidetään siistinä ja toiminta ei saa
aiheuttaa haittaa viereiselle asuinalueelle. Sopimuksen pituus on 30 vuotta ja
vuotuinen vuokra 100 euroa. Vuokrasopimus liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen, valtuuttaa
kunnanjohtajan tekemään siihen tarvittaessa pieniä muutoksia ja allekirjoittamaan
sopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 186
Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi -hanke
AurDno-2020-437
Valmistelija / lisätiedot:
Marjaana Tamminen
marjaana.tamminen@aura.fi
Vapaa-aikasihteeri
Liitteet

1 Yhteistyösopimus.pdf
2 Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi toimintasuunnitelma 2021.pdf
3 Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi talousarvio 2021.pdf
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorisotyön ammatillisuutta alueellisesti ja sen
avulla parantaa nuorten elinoloja. Tavoitetta edistetään maakunnallisissa nuorisotyön
verkostoissa. Hankkeelle palkattava projektipäällikkö koordinoi ja kehittää olemassa
olevia verkostoja sekä tukee uusien verkostojen käynnistämistä. Esimerkkejä
yhteistyöverkostoista, joissa vahvistetaan ammatillista osaamista ovat mm. jalkautuva
nuorisotyö, koulussa tehtävä nuorisotyö, nuorisotyön dokumentointi, nuva-ohjaajat,
pienen kunnan moniottelijat ja verkossa tapahtuva nuorisotyö. Turun kaupunki vastaa
hankkeen yleis-, talous- ja henkilöhallinnoinnista. Turku vastaa kustannusseurannasta
ja laskutuksesta. Hankkeen toteutusaika: 1.1.2021 - 31.12.2021. Liitteenä olevan
sopimuksen tarkoituksena on sopia Turun kaupungin ja hankkeeseen osallistuvan
seutukunnan välisestä yhteistyöstä hankkeen toteuttamiseksi.
Hankkeen rahoitus: Hankkeen budjetista noin 50 % rahoitetaan LSAVI:sta haettavalla
Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen tarkoitetulla
avustuksella ja noin 50 % maakunnan kuntien maksuosuuksina. Kuntien
maksuosuuksien jako on asukaslukuun suhteutettuna. Auran kunnan omaksuosuus
400€ (0-5000asukasta).
Auran kunnan hallintosääntö 23§: Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta, kohta 30,
kunnanhallitus päättää: EU- tai muihin ylikunnallisiin hankkeisiin osallistumisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Auran kunnanhallitus hyväksyy yhteistyöhankkeeseen mukaan lähtemisen. Kunnan
omavastuuosuus 400e on varattu vapaa-aikatoimen talousarvioon 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Turun kaupunki, vapaa-aikatoimi
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§ 187
Nuorisokortti 2.0 - seutukunnallinen digihanke
AurDno-2020-436
Valmistelija / lisätiedot:
Marjaana Tamminen
marjaana.tamminen@aura.fi
Vapaa-aikasihteeri
Liitteet

1 Nuorisokortti 2.0 hankesuunnitelma.docx
Valtion talousarviossa on 10 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää
avustusta kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Avustusta
voi hakea vuonna 2020 kuntien päätöksenteon, hallinnon ja kuntademokratian
digitalisaation sekä etätyökäytäntöjen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen.
Avustus on tarkoitettu kuntien hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen
edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi
käytännöiksi. Sitä voi hakea esimerkiksi kunnan järjestämien palvelujen
digitalisaatioon kuten kulttuuri-, nuoriso-, liikuntatoimen ja vapaa-ajan palvelujen
digitalisaatioon.
Valtionavustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat
yhdessä. Avustusta voi saada enintään 85 prosenttia hankkeen valtioavustukseen
oikeuttavista arvonlisäverottomista kustannuksista. Hankkeella on toteutusaikaa
lokakuuhun 2022 saakka.
Uutta nuorisokorttisovellusta on kehittämässä koko Loimaan seutukunta eli Loimaa,
Aura, Pöytyä, Koski Tl, Marttila ja Oripää yhteistyössä Kuntien Tieran kanssa.
Omavastuuosuus (15 %) tulee jakautumaan näiden kuntien kesken asukasluvun
mukaisesti. Omavastuuosuus pyritään kattamaan ensisijaisesti henkilöstön
työpanoksella eikä näin ollen vaadi määrärahan varaamista hankkeeseen erikseen.
Nykyinen käytössä oleva Auran nuorisokortti on muovinen kortti, jota haetaan
paperisella lomakkeella. Nuorisokortti on Kulttuurisen Nuorisokahvila Cafescon ja
Auran vapaa-aikatoimen muihin lasten ja nuorten palveluihin osallistuvan asiakkaan
oma kortti. Nuorisokortti tulee olla jokaisella säännölliseen toimintaan, tai vapaa-
aikatoimen järjestämälle yksittäiselle retkelle, osallistuvalla lapsella ja alaikäisellä
nuorella. Nuorisokortti on henkilökohtainen ja maksuton. Nuorisokortin hankinnan
yhteydessä kerättyjen tietojen on tarkoitus mahdollistaa vapaa-aikatoimen
henkilökunnan yhteydenpito lapseen / nuoreen ja huoltajaan / huoltajiin.
Hakemuksen yhteydessä annetut tiedot ovat luottamuksellisia. Tietoja ei välitetä
kolmansille osapuolille.
Jatkossa seutukunnan yhteinen nuorisokorttisovellus tarjoaa monipuolisesti etuja
laajemmalla alueella ja mahdollistaa laajemman yhteistyön nuorisotyöntekijöiden
kesken nuorten liikkuessa eri kuntien välillä. Keskeistä hankkeessa on nuorten
osallistaminen uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen saaden
käytön piiriin myös ne nuoret, jotka tällä hetkellä jäävät syystä tai toisesta palvelujen
ulkopuolelle. Työkaluna on älypuhelimessa toimiva nuorisokorttisovellus
(Nuorisokortti 2.0), joka kulkee aina kohdehenkilön mukana. Nuorisokortti 2.0
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mahdollistaa niin nuoren tunnistamisen hänen tullessaan nuorisotaloon kuin
erilaisten palvelujen käytön aktivoimisenkin, olivatpa palvelut sitten nuorisotalossa,
muualla kunnan palveluverkossa tai digitaalisina palveluina verkossa. Hankkeen
toteutusaikataulu on karkeasti 01/ 2021–10 /2022. Liitteenä hankehakemus.
Hakiessaan kunnat sitoutuvat noudattamaan valtionavustuslakia (688/2001) sekä
valtioneuvoston asetuksessa ja avustuksen hakukirjeessä mainittuja avustuksen
käytön ehtoja. Lisäksi kunnat sitoutuvat osallistumaan valtiovarainministeriön
verkostotyöhön ja raportoimaan edistymistä valtion Hankesalkku-välineellä
avustuspäätöksessä määriteltävinä ajankohtina.
Auran kunnan hallintosääntö 23§: Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta, kohta 30,
kunnanhallitus päättää: EU- tai muihin ylikunnallisiin hankkeisiin osallistumisesta.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Auran kunnanhallitus hyväksyy seutukunnalliseen Nuorisokortti 2.0 digihankkeeseen
mukaan lähtemisen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Loimaan kaupunki, vapaa-aikatoimi
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§ 189
Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
Kunnantalon ylläpito selvitetään. Missä omissa tiloissa voitaisiin työskennellä. Mihin
arkisto voitaisiin sijoittaa?
Jatkossa kunnanhallituksen kokoontumispaikka on Aurasali.
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Hallintovalitus
§188
Hallintovalitus
Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen hallintovalituksen se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Valitus tehdään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Turun hallinto-
oikeudelle, jonka yhteystiedot ovat:
- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valittajalle
voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös
laatijan asuinkunta.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon
valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hallintovalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta:
Postiosoite: PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelin: 02 - 486 430
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Muutoksenhakukielto
§179, §180, §182, §184, §189
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§181, §183, §185, §186, §187
Oikaisuvaatimusohje
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 osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 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
kunnan keskushallinnosta.
Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45

