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§ 87
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 19.6.2017 päättänyt pitää varsinaiset
kokouksensa toimikaudella 1.6.2017–31.5.2019 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 verkkosivuille.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 88
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 19.6.2017 päättänyt, että toimikaudella
1.6.2017–31.5.2019 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 Matti Leppäkoski.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Laine ja Matti Leppäkoski.
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Perusturvalautakunta, § 31, 09.05.2018
Kunnanhallitus, § 89, 11.06.2018
§ 89
Työvalmentajien työsuhteet
AurDno-2018-75
Perusturvalautakunta, 09.05.2018, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Työ- ja elinkeinotoimiston (=TE-toimisto) maaliskuun työllisyyskatsauksen
mukaan Auran työttömyysprosentti on 5,8 %. Viime kuukaudesta
työttömyysprosentti on laskenut, vaikkakin pitkäaikaisesti työttömänä olleiden
määrä ei ole laskenut. Aurassa pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut melko
vakiiintuneella tasolla (maaliskuussa 37, helmikuussa 35). Lakimuutosten
myötä kuntien toiminnallinen ja taloudellinen vastuu pitkäaikaistyöttömistä on
kasvanut.
Sosiaalihuoltolaissa on sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta
määritelty tuen tarpeisiin vastaavina sosiaalipalveluina. Kuntouttava
työtoiminta perustuu myös erityislakiin eli lakiin kuntouttavasta
työtoiminnasta. Monialaisen yhteispalvelun toimintamalli (TYP) muuttui
lakisääteiseksi vuonna 2015, ja yhteistoiminnassa ovat mukana kunnan
sosiaali- ja terveystoimen lisäksi, kela ja TE-toimisto. Työttömyyden hoito
aktivointitoimia painottamalla tavalla palvelee pitkäaikaistyöttömiä, mutta
samalla myös kunnan taloudellisia tavoitteita. Sosiaali- ja terveystoimella
on suuri rooli asiakkaan työllistymisen esteiden kartoittajana ja palveluiden
tarjoajana.
Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta kunta maksaa kelalle yli
300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 50 %, ja yli 300 päivää
työmarkkinatukea saaneiden osalta 70 %. Maaliskuussa 2018 kunta maksoi
työmarkkinatukea kelalle 30 pitkäaikaistyöttömästä. Pitkäaikaistyöttömien
aktivointiastetta on Aurassa nostettu kuntouttavaa työtoimintaa lisäämällä.
Kuntouttavaa työtoimintaa lisäämällä kunta on voinut vaikuttaa myös
työmarkkinatuen kuntaosuuksiin. 24.4.2018 kunnassa on toiminnassa
kolme eri kuntoutujien ryhmää. Kolmessa ryhmässä on yhteensä 32
kuntoutujaa. Lisäksi kuntoutujia on kunnan eri hallintokunnissa yhteensä 10
henkilöä. Kuntoutujien työtehtäviä ovat esimerkiksi rakennus- ja korjaustyöt,
siistimis- ja puutarhatyöt sekä kotihoidon ateriapalveluun osallistuminen.
Työttömyyden hoito aktivointitoimia painottamalla tavalla palvelee
pitkäaikaistyöttömien lisäksi myös kunnan taloudellisia tavoitteita. Auran
kunnan työmarkkinatukikustannukset olivat vuonna 2017 118.969 €, vuonna
2016 156.688 € ja vuonna 2015 178.815 €. TE-toimisto maksoi korvausta Auran
kunnalle kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vuodelta 2017 21.542,00
euroa.
Työvalmentaja palkattiin kesäkuussa 2015, josta lukien kuntouttavaa
työtoimintaa on kunnassa lisätty. Työvalmentaja vetää kuntoutujien ryhmiä
ja hän toimii myös yhteyshenkilönä työyksiköissä työskenteleviin kuntoutujiin
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sekä osallistuu aktivointisuunnitelmien laatimiseen ja kuntoutujien
urapolkujen suunnitteluun sekä pitää yhteyttä yrityksiin kartoittaen työ- ja
harjoittelupaikkoja. Kunnanhallitus (kokous 19.6.2017, § 127) on myöntänyt
luvan työvalmentajan palkkaamisen vuoden 2018 loppuun saakka. Lisäksi
työllistamistuella on työllistetty pitkäaikaistyötön työvalmentajaksi kesäkuun
2018 loppuun saakka.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä
työvalmentajan toimeen 1.1.2019 lukien toistaiseksi, ja lisäksi lupaa
työllistämistuella palkatun työvalmentajan työsuhteen jatkamista
1.7.2018 lukien määräaikaisesti 31.01.2019 saakka, jotta kuntouttavaa
työtoimintaa pystytään kehittämään ja myös vaikuttamaan kunnan
työmarkkinatukiosuuksiin.
Päätös
Perusturvalautkunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
jatkaisi työvalmentajan työsuhdetta myöntamällä siihen täyttöluvan myös
01.101.2019 lukien toistaiseksi ja että kunnanhallitus myöntäsi luvan jatkaa
työllistämistuella palkatun työvalmentajan työsuhdetta ajalle 1.7.2018 31.12.2018.
Perustelut: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja kuntoutujien
yksilöllisten urasuunnitelmien tekeminen sekä vaikuttaminen kunnan
työmarkkinatukiosuuksiin.

Kunnanhallitus, 11.06.2018, § 89
Kuntouttavan työtoiminnan kokonaissuunittelu, kehittäminen ja toiminnan
suuntaaminen tulevaisuuden palveluihin on jäänyt Auran kunnassa
vähäiseksi. Työvalmentajan kustannuspaikka on vaihdettu yleishallinnosta
sosiaalitoimeen yhteistyön ja työn kehittämisen varmistamiseksi. Koska
pitkäaikaistyöttömien määrä Auran kunnassa on pysynyt korkealla tasolla,
toiminnan kehittäminen on välttämätöntä. Auran kunnan mahdollisuudet
perustaa omaa työpajatoimintaa olisi hyvä selvittää ja suunnitella nopealla
aikataululla. Perusturvalautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle
työvalmentajan palvelussuhteen vakinaistamista. Tällä hetkellä työvalmentajan
tehtäväkuvauksen mukaan hänen tehtäviinsa kuuluvat: kuntouttavan
työtoiminnan ryhmien ohjaaminen, töiden järjestely kuntouttavassa
työtoiminnassa oleville ja järjestelyt/yhteistoiminta kunnan eri hallintokuntien
ja yrittäjien kanssa, kuntouttavassa työtoiminnassa olevien valmiuksien
ja voimavarojen kartoitus sekä yhteistyö erityisesti sosiaaliohjaajan
kanssa, esimerkiksi aktivointisuunnitelmat ja muut sosiaaliohjaajan
antamat työtehtävät. Vakinaisesti täytettävään tehtävään olisi hyvä lisätä
kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen, mahdollisen työpajan suunnittelu
ja toteutus, kuntouttavan työtoiminnan henkilökohtainen ohjaus, neuvonta,
henkilökohtaisten urasuunnitelmien tekeminen yhdessä asiakkaiden
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kanssa sekä asiakkaiden elämänhallinnan ja mahdollisen urakehityksen
eteenpäin auttaminen. Kuntouttavasta työtoiminnasta on laadittu hyvä
kuvaus, mutta sille tulisi laatia myös kehittämissuunnitelma ja tavoitteet.
Mallia voidaan ottaa esimerkiksi nuorten työpajojen toimintamalleista.
Yhteistyötä etsivän nuoristoyön kanssa tulee lisätä. Työvalmentajan tai
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtäviin kuuluvat vahvasti sekä
yksilö-, että työvalmennus, valmennussuunitelmien tekeminen, osaamisen
tunnistaminen ja sanoittaminen, kehittymisen dokumentointi, arviointi ja
seuranta. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalta vaadittavia ominaisuuksia
ovat empaattisuus, tunneäly, kärsivällisyys, pitkäjänteisyys ja rohkeus ottaa
puheeksi vaikeitakin asioita. Aiempi monipuolinen työkokemus ja vähintään
ammatillinen tai opistotason koulutus ovat hyviä eväitä työvalmentajan oman
osaamisen varmistamiseksi.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat:
- 1.7. - 31.12.2018 palkkatuella työllistettävälle työvalmentajalle,
hinnoittelutunnus 04PER010.
- kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalle 1.1.2019 alkaen toistaiseksi uudelleen
määritelllyn tehtäväkuvauksen mukaisesti, jolloin tehtävä sisältää työ- ja
yksilövalmennusta, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellisen kehittämisen,
työpajatoiminnan suunnitelman ja mahdollisen toteuttamisen,
yhteistyöverkoston luomisen ja siinä toimimisen. Hinnoittelutunnus on
04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka vahvistetaan kunnanhallituksessa, kun
rekrytointi on suoritettu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla kunnanhallitus päätti, että
haastatteluryhmään nimetään hallintojohtaja ja kunnanhallituksen edustaja
Sanna Laine.
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Kunnanhallitus, § 40, 12.03.2018
Kunnanhallitus, § 90, 11.06.2018
§ 90
Auran Vanhamaantien alueen asukkaiden aloite
AurDno-2018-10
Kunnanhallitus, 12.03.2018, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Auran Vanhamaantien alueen asukkaiden edustaja Riitta Toivonen on
lähettänyt kunnanhallitukselle aloitteen 16.10.2017. Aloitteessa esitetään toive,
että päiväkoti Tilhelän leikkipiha jätettäisiin alueella asuvien lapsiperheiden
käyttöön. Alueella on aloitteen mukaan paljon lapsiperheitä, eikä yhtään
leikkipuistoa. Aloitteen mukaan Tilhelän pihasta saisi leikkipuiston näppärästi.
Kunnan keskustaajamassa on viisi virallista leikkipuistoa, joista pääpuisto
sijaitsee Koivukujalla. Lisäksi leikkipaikkoja on Horsmanmäessä, Puistotiellä,
Säästökalliossa ja Pikku-Lahdossa. Tilhelän päiväkodin pihasta on kilometrin
matka paloaseman päädyssä sijaitsevalle pienelle leikkipaikalle, ja pari
sataa metriä enemmän Koivukujan leikkipaikkaan. Puolen kilometrin
säteellä Tilhelän tontista asuu 1 - 7 –vuotiaita lapsia yhteensä 18. Tontti on
selkeästi yhtenäinen kokonaisuus. Leikkialue sijaitsee päärakennuksen ja
Turuntien välisellä alueella. Jos tontista lohkaistaan kyseinen alue pois, on
itse kiinteistöön jäävän pihan osuus jatkossa kovin pieni. Suunnitelmissa on
ollut ottaa Tilhelän rakennus kevään 2018 aikana kunnan omien toimintojen
käyttöön. Piha-alue voisi näin ollen jäädä nykyisen kaltaiseksi piha-alueeksi,
johon lähialueen lapset voivat mennä leikkimään. Virallista leikkipuistoa pihaalueesta ei tässä tilanteessa ole tarkoituksenmukaista perustaa, sillä kiinteistön
käyttö on pitkällä tähtäimellä vielä avoinna. Kunnan investointiohjelmassa
tälle vuodelle ja investointisuunitelmassa vuosille 2019-2020 ei ole myöskään
varattu rahoitusta Tilhelän leikkipuiston perustamiseen. Pihan kunnossapito
kuuluu joka tapauksessa kunnan tekniselle toimelle.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää aloitteen johdosta, että Tilhelän päiväkodin pihaalueesta ei muodosteta virallista leikkipaikkaa, mutta sitä voidaan käyttää
alueen pienten lasten leikkipaikkana sillä edellytyksellä, ettei kiinteistön
alueella esiinny ilkivaltaa.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Kunnanhallitus, 11.06.2018, § 90
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Kunnan rakennusmestari on kiertänyt kevään 2018 aikana kaikki kunnan
leikkipaikat ja on tehnyt niihin lain vaatimat tarkastukset. Vaikka piha-alue
ei olisi virallinen leikkikenttää, tulee sen täyttää vaadittavat leikkipaikan
turvallisuuskriteerit. Tarkastukset Tilhelän pihaan on tehty 12.4. ja 21.5.
Ensimmäisen tarkastuskäynnin jälkeen havaitut pienet puutteet on korjattu ja
leikkipaikka on täyttänyt asetetut normit 21.5.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää aloitteen johdosta, että Tilhelän päiväkodin pihaalueesta ei muodosteta virallista leikkipaikkaa, mutta sitä voidaan käyttää
alueen pienten lasten leikkipaikkana sillä edellytyksellä, ettei kiinteistön
alueella esiinny ilkivaltaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 92
Talousarvion valmistelun ohjeet vuodelle 2019
AurDno-2018-133
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Auran kunnan talous on ollut pitkään alijäämäinen ja lainamäärä on ollut
suuri, kuntien keskiarvojen yläpuolella. Kunta on investoinut 2000-luvulla
peruspalveluihin, mm. yhtenäiskouluun ja uuteen päiväkotiin. Vuoden
2017 tilinpäätöksessä alijäämät on saatu katettua poikkeuksellisen hyvän
vuoden ansiosta kuntataloudessa. Talouden yleinen hyvä kehitys on
näkynyt viime vuonna kuntatalouden parantumisena, mutta ennusteiden
mukaan ensi vuonna kuntien kehitysarvio kuitenkin heikkenee hieman.
Toimintamenojen kasvu vauhdittuu, kun palkkaratkaisut kasvattavat
kustannuksia ja sopeutustoimien vaikutus hiipuu. Tulopuolella valtionosuudet
laskevat peräti 500 miljoonalla eurolla. Verotulojen kasvu vauhdittuu yhä
kuluvan vuoden lukemista, mutta se ei estä vuosikatteen ja rahoitusjäämän
laskua noin puolella miljardilla eurolla vuonna 2019. Tästä huolimatta
kuntatalous kuitenkin saavuttaa hallituksen sille hallituskauden alussa
asettaman rahoitusasematavoitteen (paikallishallinnon nettoluotonanto -0,5 %
suhteessa bruttokansantuotteeseen).
Kuntatalousohjelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti myös hallituksen
kuntatalouteen kohdistuvia päätöksiä sekä niiden toimeenpanoa eri
hallinnonaloilla. Ohjelman mukaan Sipilän hallituksen toimenpiteiden vaikutus
kuntatalouteen on 580 miljoonaa euroa kuntataloutta vahvistava vuoden 2019
tasolla. Kyseinen arvio ei pidä sisällään kuitenkaan kilpailukykysopimukseen
liittyviä hallituksen kuntataloutta kiristäviä vaikutuksia. Lisäksi valton
toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on selvästi pienempi, jos toimet
arvioitaisiin kunnissa todellisuudessa realisoituneiden talousvaikutusten
mukaan. Kuntatalousohjelmassa kuvataan havainnollisesti myös maakunta- ja
sote-uudistuksen valmistelua sekä muutoksia, joita se aiheuttaa kuntatalouden
rakenteisiin. Uudistuksessa kuntien käyttötalouden menot puolittuvat,
mutta samalla pienennetään myös kunnallis- ja yhteisöveron tuottoa sekä
toimintatuloja. Kuntatalousohjelman mukaisessa painelaskelmatarkastelussa
uudistus helpottaa pidemmällä aikavälillä myös toimintamenojen
kasvupainetta, kun voimakkaasti kasvavat sote-kustannukset siirtyvät
maakuntien ja valtion vastuulle. Näiden syiden vuoksi kuntatalousohjelman
arvioimat kuntatalouden talousnäkymät ovatkin vuodesta 2020 varsin vahvat.
Uudistus kuitenkin haastaa myös kuntatalouden monella eri tavalla.
Kuntatalousohjelma 2019–2022 on laadittu kevään 2018 julkisen
talouden suunnitelman (JTS) valmistelun yhteydessä. Ohjelmassa
kuvataan kuntatalouden tilaa, hallituksen toimenpiteitä ja niiden
vaikutuksia kuntien talouteen. Lisäksi ohjelmassa esitetään kuntatalouden
kehitysarvio ja verrataan sitä hallituksen kuntataloudelle asettamaan
rahoitusasematavoitteeseen. Rahoitusasemalla tarkoitetaan kansantalouden
tilinpidon mukaan määritellyn paikallishallintosektorin tulojen ja menojen
erotusta. Kuntatalouden ennusteen kehitysuraa on jatkotyöstetty myös
kuntakokoryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta
aina vuoteen 2022 asti.
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Auran kunnan tuloarviot vuodelle 2019 ovat tuloveron osalta 14 067 000 euroa,
yhteisöveron osuus 657 000 euroa, kiinteistöveron osalta 754 000 euroa ja
valtionosuuksien osalta 5 560 000 euroa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän
kunnalle vain 2 500 000 euroa. Yhteensä kunnan tuloarvio on vuodelle 2019 23
538 000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot tullevat olemaan noin 800 000
euroa. Käytettävissä oleva tulot koko kunnan osalta ovat siis 22 738 000.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa seuraavanlaisen ohjeistuksen vuoden 2019
talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman tekemistä varten:
- toimielinten käyttökustannukset saavat nousta korkeintaan yhden prosentin
vuoden 2018 talousarvion kuluista
- tulopuolta tulee mahdollisuuksien mukaan vahvistaa
- uusia toimintatapoja tulee rohkeasti kokeilla laadukkaamman ja
tehokkaamman palvelun tuottamiseksi
- virkamiesesitykset tulee olla tehtyinä 31.8.2018 ja lautakuntakäsittelyt
30.9.2018 mennessä.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sivistyslautakunta, § 28, 22.05.2018
Kunnanhallitus, § 93, 11.06.2018
§ 93
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimäärärahan ylitys
AurDno-2018-99
Sivistyslautakunta, 22.05.2018, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Talousarviossa vuodelle 2018 on hyväksytty varhaiskasvatuksen
palveluseteleihin 500 000 euroa. Palveluseteleitä on maksettu tammimaaliskuussa yhteensä 187 332,95 euroa. Huhtikuun palvelusetelien summa
on 64 560,60 euroa. 1.1.-30.4.2018 palvelusetelimäärärahaa on käytetty
yhteensä 251 893,55 euroa. Palveluseteleitä maksetaan keskimäärin n. 63
000 euroa/kk, joten talousarviossa varattu määräraha ei tule riittämään koko
vuodeksi. Oman toiminnan varhaiskasvatuspaikat ovat tällä hetkellä täynnä,
joten perheille on tajottava yksityistä vaihtoehtoa palvelusetelillä.
Lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen palveluseteleihin tarvitaan 230 000 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle esitettäväksi varhaiskasvatuksen palvelusetelien
määrärahan korottamista 230 000 eurolla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta päätti, että
varhaiskasvatuspäällikkö selvittää koko kunnan varhaiskasvatuksen toiminnan
ja budjetin ylityksen seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

Kunnanhallitus, 11.06.2018, § 93
Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä on noussut viime
syksyn talousarvion laadintatilanteesta. Taustalla vaikuttaa mm. Auran
parantunut työllisyystilanne. Lisäksi vuoden 2018 talousarvio laadittiin
erittäin kireäksi, eikä mihinkään kustannuspaikkaan jätetty ns. löysää, vaan
rahat jaettiin pikemminkin toivoen, ettei rahaa kuluisi mihinkään enempää
kuin on arvioitu. Palvelusetelistä on tullut Auran varhaiskasvatuksessa
suosittu, kun uusi palveluntarjoaja on aloittanut viime vuoden elokuussa
toimintansa. Kunnan päiväkotipaikat on tällä hetkellä täytetty. 31.5.2017
kunnan varhaiskasvatuksessa oli asiakkaana 240 lasta, joista 49 alle 3-vuotiaita.
31.5.2018 varhaiskasvatuksessa on 268 lasta, joista 62 on alle 3-vuotiaita. Eli
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vuoden takaiseen verrattuna lapsia on 28 enemmän (näistä 13 alle 3-vuotiaita).
31.5.2017 meillä oli myös kaksi perhepäivähoitajaa enemmän kuin tämän
päivän tilanteessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että varhaiskasvatusken palveluseteliin
myönnetään talousarvioon lisärahoitusta 240 000 euroa vuodelle 2018.
Samalla kunnanhallitus edellyttää, että sivistytoimi hakee loppuvuodeksi
kustannussäästöä muista kustannuspaikoista mahdollisuuksien mukaan.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle ja kunnanhallitus päätti pyytää varhaiskasvatuspäällikköä
selvittämään varhaiskasvatuksen tilannetta ja palvelusetelimäärärahan ylitystä
seuraavaan kokoukseen.
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§ 95
Aloite lastentarhanopettajien palkan korottamiseksi
AurDno-2018-145
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Kuntaan on saapunut kuntalaisaloite lastentarhanopettajien palkan
korottamisesta. Aloitteen vastuuhenkilö on Pauliina Holppi ja aloitteen on
allekirjoittanut 89 auralaista. Aloitteessa vaaditaan, että lastentarhanopettajien
tehtäväkohtainen palkka nostetaan vastaamaan muiden korkeakoulutettujen
vastuullisissa tehtävissä toimivien tehtäväkohtaisia palkkoja. Aloitteen
mukaan nykyinen palkkaus ei vastaa työn vaativuutta eikä vastuullisuutta
eikä koulutustasoa. Suomessa lastentarhanopettajien palkkataso jää
jälkeen Pohjoismaista sekä EU:n ja OECD- maiden keskiarvoista. Uudet
varhaiskasvatuksen perusteet ovat tuoneet lastentarhanopettajien työhön
uusia velvoitteita. Tämän vuoksi aloitteen mukaan lastentarhanopettajien
palkka non nostettava 3000 euroon.
KVTES:n mukaan lastentarhanopettajien tehtäväkohtainen palkka on 1.5.2018
2343,69 euroa. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa
tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Opettajien
virkaehtosopimuksen mukaan esiluokanopettajan, jolla on asetuksen
986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus, tehtäväkohtainen palkka on 2216,25
euroa. Esiluokanopettajan, jolla on ylempi korkeakoulututkinto sekä perusja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus, tehtäväkohtainen palkka
on 2263,37 euroa. Edelleen OVTES:ssa määritellään tehtäväkohtaiseksi
palkaksi luokanopettajan, jolla on lastentarhanopettajan tutkinto,
tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2059,91 euroa kuukaudessa. Kunnallisten kahden
sovellettavissa olevan sopimuksen välisessä vertailussa KVTES:n määrittelemä
tehtäväkohtainen palkka on korkeampi samasta tehtävästä kuin OVTES:n.
Auran kunnassa opettajien tehtäväkohtaiset palkat määritellään suoraan
ns. kirjapalkkoina, eli OVTES:n mukaisista alarajapalkoista. Valmistelussa
on tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä, jossa tarkastellaan kunnan
kaikkien tehtävien palkkoja suhteessa työn vaativuuteen. Järjestelmä
perustuu työnantajan edustajan ja työntekijän tai heidän edustajansa yhdessä
laatimiin tehtäväkuvauksiin. Esimiehinä toimivien palkat ovat toimialajohtajia
lukuunottamatta alle 3000 euroa. MIkäli yhden ammattiryhmän
tehtäväkohtaiset palkat nostettaisiin aloitteessa vaadittavalle tasolle, tulisi
kunnan kaikkien tehtävien tehtäväkohtaiset palkat tarkastella uudelleen ja
nostaa samassa suhteessa. Aloitteen mukainen palkankorotusvaatimus on
28 % KVTES:n mukaiseen alarajapalkkaan ja 27 % Auran kunnan maksamaan
tehtäväkohtaiseen palkkaan. Jos Auran kunnan kaikkia palkkoja korotetaan 27
prosentilla, merkitsee tämä koko kunnan budjetissa lähes 1,7 miljoonan euron
lisämäärärahan tarvetta vuositasolla. Aloite on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saatetuksi ja päättää, että
aloite ei anna aihetta yhden ammattiryhmän tehtäväkohtaisten palkkojen
nostamiseen aloitteessa vaadittavalla tavalla.
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§ 96
Lastentarhanopettajien kirjeet tehtäväkohtaisen palkan korottamiseksi
AurDno-2018-145
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Auran kunnan kaikki lastentarhanopettajat ovat jättäneet kunnanhallitukselle
henkilökohtaisen kirjeen, jossa he vaativat itselleen tehtäväkohtaisten
palkkojen korottamista 3000 - 3400 euroon. Perusteluina kirjeissä
palkankorotuspyyntöön ovat mm. varhaiskasvatussuunnitelman muuttuminen
suosituksesta velvoittavaksi, työssä vaadittava laaja-alainen pedagoginen
ja menetelmällinen osaaminen, korkeakoulututkinto, työssä vaadittava
itsenäinen harkinta, erinomaiset vuorovaikutustaidot, yhteistyö lasten
vanhempien kanssa, jatkuva havainnointi, dokumentointi ja kokonaisuuksien
hallinta. LIsäksi vastuullisessa asemassa olevat ja erityislastentarhanopettajat
ovat vedonneet työssään vaadittavaan vielä erityisempään osaamiseen
ja vastuuseen. KVTES:n mukaan lastentarhanopettajien tehtäväkohtainen
palkka on 1.5.2018 2343,69 euroa. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa
korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa.
Opettajien virkaehtosopimuksen mukaan esiluokanopettajan, jolla on
asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus, tehtäväkohtainen palkka
on 2216,25 euroa. Esiluokanopettajan, jolla on ylempi korkeakoulututkinto
sekä perus- ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus, tehtäväkohtainen
palkka on 2263,37 euroa. Edelleen OVTES:ssa määritellään tehtäväkohtaiseksi
palkaksi luokanopettajan, jolla on lastentarhanopettajan tutkinto,
tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2059,91 euroa kuukaudessa. Kunnallisten kahden
sovellettavissa olevan sopimuksen välisessä vertailussa KVTES:n määrittelemä
tehtäväkohtainen palkka on korkeampi samasta tehtävästä kuin OVTES:n.
Auran kunnassa esimiehinä toimivien tehtäväkohtaiset palkat ovat
toimialajohtajia lukuunottamatta alle 3000 euroa. MIkäli yhden
ammattiryhmän tehtäväkohtaiset palkat nostettaisiin kirjeissä vaadittavalle
tasolle, tulisi kunnan kaikkien tehtävien tehtäväkohtaiset palkat
tarkastella uudelleen ja nostaa samassa suhteessa. Kirjeiden pyynnöissä
palkankorotusvaatimus on 28 % KVTES:n mukaiseen alarajapalkkaan ja 27 %
Auran kunnan maksamaan tehtäväkohtaiseen palkkaan. Jos Auran kunnan
kaikkia palkkoja korotetaan 27 prosentilla, merkitsee tämä koko kunnan
budjetissa lähes 1,7 miljoonan euron lisämäärärahan tarvetta vuositasolla.
KVTES:n muutoksissa 1.5.2018 huomioidaan erityislastentarhanopettajien
työn vaativuudet ja vastuut. Kunnan omassa tehtävien vaativuuden
arviointijärjestelmässä tullaan huomioimaan lisävastuut, jotka on annettu
kahdelle lastentarhanopettajalle. Nykyiselläänkin heidän tehtäväkohtaiset
palkkansa ovat peruslastentarhanopettajan palkkaa korkeammat.
Auran kunnan palkat ovat Auranmaan kuntien välisessä vertailussa
kilpailukykyisiä ottaen huomioon Pöytyän kunnan puolet suuremman
kuntakoon. Vertailtaessa koko maan 2000 - 4000 asukaan kuntien
keskimääräisiin lastentarhanopettajien palkkoihin Auran kunnan maksama
tehtäväkohtainen palkka jää 30 - 40 euroa matalammaksi.
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Lastentarhanopettajien kirjeet ovat kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa vastauksenaan lastentarhanopettajien kirjeisiin,
että Auran kunnalla ei ole tässä taloudellisessa tilanteessa mahdollisuutta
nostaa yhden ammattiryhmän tehtäväkohtaisia palkkoja esitetyillä tavoilla,
sillä se johtaisi myös muiden ammattiryhmien tehtäväkohtaisten palkkojen
uudelleentarkasteluun. Tavoitteena on koko kuntaorganisaation tasolla
tehtäväkohtaisten palkkojen ja tehtävien vaativuustekijöiden vastaavuus siinä
määrin kuin se eri tehtävien välillä on mahdollista.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 97
Tehtävien vaativuustekijät OVTES:n soveltamisalueella
AurDno-2018-151
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ei varsinaisesti
tunne tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmää. Tehtäväkohtaisessa
palkassa on kuitenkin huomioitava, mikäli viranhaltijan tehtävissä on työn
vaativuutta lisääviä tekijöitä, joita muilla samankaltaista työtä tekevillä
ei ole. Tehtävien vaativuutta arvioitaessa otetaan huomioon tehtävän
edellyttämä osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu (esim. johtaminen),
työn edellyttämät yhteistyötaidot ja työolosuhteet, ellei toimivaltainen
viranomainen päätä käyttää arvioinnissa muita ennalta päätettyjä objektiivisia
vaativuustekijöitä. Vaativuustekijöistä on neuvoteltu opettajien edustajien ja
kunnan henkilöstöhallinnon kesken vuoden 2017 lopulla kahteen otteeseen.
Yhteistyötoimikunta käsitteli vaativuustekijöitä kokouksessaan 1.6.2018. Osa
neuvotteluissa esiin nousseista vaativuustekijöistä on ollut aiemmin käytössä,
osasta löytyy vanhoja päätöksiä ja osaa on maksettu ilman mitään päätöksiä.
Yhteistyötoimikunnan hyväksymät vaativuustekijät OVTES:n alueella ovat:
apulaisrehtorin tehtävä liitettynä opettajan tehtävään (korvaus 565 €/kk +
huojennukset), vararehtorin tehtävä liitettynä opettajan tehtävään (korvaus
170 €/ kk), Kirkonkulman koulun johtajan tehtävä liitettynä opettajan tehtäviin
( 300 €/kk + huojennukset), suuri ryhmä luokilla 2-9, yli 25 oppilasta (45 €/kk) ja
ensimmäisen vuosiluokan opetus, mikäli opettajlle ei makseta siirtymäkauden
lisää samasta asiasta (korvaus 40 €/kk). Ensimmäisen vuosiluokan opetuksen
lisä poistui noin kymmenen vuotta sitten ja silloin se siirrettiin opettajien
tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Tällöin sopimuksen mukaan perustettiin
siirtymäkauden lisä niille, jotka saivat erillistä lisää. Siirtymäkauden lisä poistuu,
jos tehtävä poistuu.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä opettajien virka- ja työehtosopimuksen
mukaisiksi tehtävien vaativuustekijöiksi apulaisrehtorin tehtävän ( 565 €/kk+
huojennukset), vararehtorin tehtävän (170 €/kk), Kirkonkulman johtajuuden
(300 €/kk + huojennukset), suuren luokan yli 25 oppilasta vuosiluokilla 2-9 (45
€/kk) sekä ensimmäisen vuosiluokan opettajuuden (40 €/kk), mikäli tehtävästä
ei makseta siirtymäkauden lisää. Nämä vaativuustekijät otetaan käyttöön
1.8.2018 alkaen siihen saakka, kun neuvotteluosapuolet paikallisesti sopivat
toisin.
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§ 98
Arkea Oy:n palvelusopimus
AurDno-2018-125
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Turun kaupunki on lähettänyt Arkea Oy:n osakkeen omistajille kirjeen, jossa
kaupunki pyytää osakkeen omistajan kantaa haluaako se siirtää Arkean kanssa
solmimansa palvelusopimuksen jakautumisen yhteydessä perustettavaan
sidosyksikköyhtiöön.
Turun kaupungin konsernijaosto on 7.5.2018 päättänyt esittää
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Turun kaupungin
omistajapolitiikan päivitystä vuosille 2018 – 2021. Kaupunginhallitus käsittelee
asiaa 22.5.2018 ja kaupunginvaltuusto 28.5.2018. Omistajapolitiikkaan on
kirjattu tavoitteeksi, että Arkea Oy jakautuisi vuoden 2018 aikana siten,
että siitä muodostuisi markkinoilla toimiva Arkea Oy ja omistajiensa
sidosyksikkönä toimiva yhtiö. Sidosyksikköyhtiö tuottaisi konsernimuotoisesti
ruokahuoltopalveluita, siivousta ja kokonaisvaltaisia kiinteistöpalveluja sekä
tarjoaisi niitä kilpailukykyisesti kunnille ja sellaisille julkisille toimijoille, jotka
ovat hankintayksiköitä.
Jakautumisen tausta liittyy paitsi hankintalainsäädännön muutoksiin, myös
maakuntauudistuksen luomaan palvelujen järjestämisen tarpeeseen.
Jakautumisesta päättävä yhtiökokous pidetään suunnitelmien mukaan
syksyllä 2018, ja jakautumisen on alustavasti suunniteltu tapahtuvan 1.1.2019.
Jakautumissuunnitelma on kuitenkin rekisteröitävä ja osakeyhtiölain 17
lu-vun 6 §:n mukainen kuulutus velkojille annettava hyvissä ajoin ennen
jakaantumisen suunniteltua täytäntöönpanoa. Näin ollen yhtiön hallitus
päättänee jakautumissuunnitelmasta jo kesän 2018 aikana.
Jakautumissuunnitelman laatimiseksi hallitus tarvitsee osakkeenomistajilta
päätökset siirretäänkö osakkeenomistajan ja yhtiön välinen palvelusopimus
jakautumisen yhteydessä sidosyksikköyhtiöön vai ei. Sidosyksikköyhtiöön
siirtäminen on luontevaa, mikäli osakkeenomistaja arvelee olevansa
kiinnostunut yhtiön palvelujen hankkimiseen hankintalain 15 §:n mukaisena
sidosyksikköhankintana. Mikäli osakkeenomistaja sen sijaan tulee jatkossa
kilpailuttamaan hankintansa hankintalain mukaisesti, on osakkeenomistajan
ja yhtiön välinen sopimus luontevinta säilyttää markkinoilla toimivassa
Arkea Oy:ssä. Sidosyksikköyhtiöön kuuluminen ei jatkossa estä hankinnan
kilpailuttamista, mutta se antaa myös mahdollisuudet neuvotella
sidosyksikköhankinnasta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Auran kunnan ja Arkea Oy:n välinen
palvelusopimus siirretään Arkea Oy:n jakautumisen yhteydessä
sidosyksikköyhtiöön, sillä sidosyksikköyhtiöön kuuluminen ei estä kuntaa
jatkossa kilpailuttamasta hankintaa.
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§ 99
Hanke Kirkonkulman koulun luistelualueen asfaltoimiseksi
AurDno-2018-120
Liitteet

1 SKM_C754e18051616300
Kirkonkulman kyläyhdistys ry on hakenut ja saanut Leaderrahoitusta Kirkonkulman koulun kaukalon asfaltoimiseksi. Hankkeen
kokonaiskustannukset ovat 19 060 euroa, josta kyläyhdistyksen
omarahoitusosuus on 30 %. Omarahoitusosuudesta osa voi muodostua
talkootyöstä. Koska hankkeen tukirahoituksen maksatus tapahtuu
merkittävästi toteumien jälkeen, kyläyhdistys tarvitsee hankkeen
toteuttamiseksi rahoitusta. Auran kunta on aiemman käytännön mukaan
toiminut yhdistysten hankkeiden lainojen takaajana. Lainamäärä olisi tässä
tapauksessa 15 000 euroa. Kirkonkulman kyläyhdistys ry:n kirje on esityslistan
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 15 000
euron omavelkaisen takauksen Kirkonkulman kyläyhdistys ry:lle Kirkonkulman
kaukalon asfalvointi-hankkeen toteuttamiseksi. Kunnanvaltuusto valtuuttaa
kunnanjohtajan hyväksymään lainan ehdot ennen takaussitoumuksen
allekirjoittamista.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 100
Aluearkkitehtisopimuksen hyväksyminen
AurDno-2018-152
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Sopimus aluearkkitehtitoiminnasta
Auran, Marttilan, Oripään ja Koski Tl:n kuntien johtajat ovat valmistelleet
yhteisen arkkitehdin palkkaamista. Aluearkkitehdin tehtävät ovat
- toimia kuntien asiantuntijana osallistumalla kaavoituksen ja rakentamisen
tarpeiden ja tavoitteiden kartoittamiseen, osallistumisen ja vaikutusten
arvioinnin koordinointiin, viranomaisyhteistyöhön sekä suunnittelun
ohjaamiseen; ja laatia kaava-asiakirjoja ja muita suunnitelmia kuntien
tarpeisiin.
- opastaa kuntalaisia kaavoitusta, kulttuuriympäristön hoitoa ja rakentamista
koskevissa kysymyksissä; sekä
- osallistua kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä tukeviin selvitys-, kehittämis, seuranta- ja muihin vastaaviin tehtäviin kuten kulttuurimaisemien ja
rakennusperinnön inventointiin ja hoidon suunnitteluun sekä muiden
mahdollisten ympäristöhankkeiden valmisteluun.
Aluearkkitehdin sijoitusorganisaatio on Marttilan kunta, joka osoittaa
aluearkkitehdille vakituiset työtilat. Työvälineet kuten atk-laitteet ja
ohjelmat sekä puhelin hankitaan yhteisesti ja kustannukset jaetaan
yhteistyökuntien kesken asukasluvun mukaisessa suhteessa. Aluearkkitehdin
toimintakustannuksiin sisällytetään kokonaisuudessaan palkka- ja
henkilöstösivukulut, hallintokulut, matkakulut ja päivärahat sekä
muut yleiskulut. Aluearkkitehdin toimintakustannuksista 20 % jaetaan
sopimuskuntien kesken asukaslukujen mukaisessa suhteessa. 80 %
kustannuksista jaetaan aluearkkitehdin kunnittaisen työajan käytön
mukaisesti. Kuntakohtaisesta aluearkkitehdin käytöstä aiheutuvista muista
erityisistä kuluista vastaa se sopimuskunta, jonka tehtävien suorittamisesta
kulut aiheutuvat. Toimintakustannukset laskutetaan sopimuskunnilta
puolivuosittain.
Aluarkkitehtiyhteistyö käynnistyy vuoden 2019 alussa. Aiempi yhteistyö
Pöytyän kunnan kanssa päättyi vuoden 2016 lopussa. Kaavoitustarpeet
ovat vuosina 2017 ja 2018 olleet vähäiset ja tarvittaessa on käytetty
ostopalveluja. Olemassa oleva kaavavaranto on kuitenkin supistumassa ja
uusia kaavahankkeita sekä kaavojen uudistamishankkeita tulee käynnistymään
useita tulevina vuosina. Lisäksi kunnan on syytä käynnistää keskustan ja sen
lähialueiden osayleiskaavatyö vuoden 2019 aikana. Aluearkkitehdillä tulee
olemaan keskeinen rooli yleiskaavatyön ohjaamisessa.
Kuntien välinen sopimus on esityslistan liitteenä. Marttilan ja Kosken Tl
kunnanhallitukset ovat jo hyväksyneet sopimuksen.
Ehdotus

22 (32)

Auran kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
11.06.2018

11/2018

Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen aluearkkitehtisopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 101
Täyttöluvat kotihoitoon
AurDno-2018-158
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla-Maija Haapalainen
ulla-maija.haapalainen@aura.fi
Täyttölupa tarvitaan vastaavan sairaanhoitajan myönnettyyn opintovapaaseen
1.8.-31.12.2018 ja lähihoitajan myönnettyyn hoitovapaan sijaisuuteen ajalle
24.7.-31.12.2018. Täyttölupapyynnöt tulisi myöntää kyseisiin sijaisuuksiin
kotihoidon toiminnan ja sujuvuuden takaamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat sijaisuuksiin edellä esitetyn
mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 102
Päiväkodin johtajan viran muuttaminen vastaavan lastentarhanopettajan viraksi
AurDno-2018-165
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Auran kunnassa on ollut täyttämätön päiväkodin johtajan virka.
Virka on jäänyt täyttämättä 2000-luvun puolen välin jälkeen, kun
varhaiskasvatus siirrettiin kokonaisuudessaan päivähoidon johtajan (nykyisin
varhaiskasvatuspäällikkö) tehtäväksi. Päiväkotien toiminnan vastuuta on
jaettu kahdelle lastentarhanopettajlle, joílle on maksettu hieman korkeampaa
tehtäväkohtaista palkkaa lisävastuusta. Koska tehtävien taustalla ei olle
ollut virkaa, ei vastuulastentarhanopettajalla ole voinut olla varsinaisia
virkatehtäviä, eli päätöksentekoa ja esimiestehtäviä. Myös organisaation
kannalta toimenkuvat ovat olleet epäselviä, kun vastuulastentarhanopettajat
ovat vastanneet ryhmien toiminnasta sekä yhteydenpidosta lasten huoltajiin,
mutta eivät todellisuudessa ole toimineet virkavastuulla tehtävässään.
Tällä hetkellä molemmista vastuullisen lastentarhanopettajan toimista
on henkilö irtisanoutunut. Uudessa tilanteessa tehtävien ja vastuun jako
olisi järkevämpää kohdentää yhdelle virkaihmiselle, joka toimisi myös
lapsiryhmässä. Kun tehtävän taustalla olisi virka, voisi vastaavalle
lastentarhanopettajalle antaa selkeät vastuualueet myös esimiestehtävissä.
Yhden henkilön kouluttaminen ja opastaminen tehtävään olisi
myös helpompaa kuin kahden uuden. Rahallisesti yhden vastaavan
lastentarhanopettajan tehtävä tulisi hieman halvemmaksi kuin kahden
peruslastentarhanopettajan, joille maksettaisiin TVA-lisää vastuista.
Vastuulastentarhanopettajalle laadittu tehtävänkuvaus on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää muuttaa päiväkodin johtajan viran vastaavan
lastentarhanopettajan viraksi 1.8.2018 lukien ja vahvistaa viran KVTES:n
hinnoittelukohdaksi 05VKA020 ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2640,00€/kk.

25 (32)

Auran kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
11.06.2018

11/2018

§ 103
Lastentarhanopettajien täyttöluvat
AurDno-2018-149
Valmistelija / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajista kolme on irtisanoutunut
toukokuun aikana. Näistä irtisanoutuneista kaksi on toiminut oman yksikkönsä
vastaavana lastentarhanopettajana. Vastaavan lastentarhanopettajan
tehtävänä on vastata oman yksikkönsä pedagogisesta toiminnasta ja
arjen sujumisesta. Samoin vastaava lastentarhanopettaja on toiminut
varhaiskasvatuksen kehittämisryhmässä, jonka tehtävänä on kunnan
varhaiskasvatuksen suunnittelu, kehittäminen ja arviointi yhdessä
varhaiskasvatuspäällikön kanssa. Viranhaltijapäätöksiä vastaava
lastentarhanopettaja ei ole voinut tehdä, koska kyseessä on työsuhde.
Pääskynpesän vastaava lastentarhanopettaja on myös sijaistanut
varhaiskasvatuspäällikköä tarvittaessa. Tällöin hänelle on pitänyt tehdä
erillinen virkamääräys.
Päiväkotiyksikössä tarvitaan oma lähiesimies vastaamaan pedagogisesta
toiminnasta, henkilöstön riittävyydestä ja työhyvinvoinnista sekä
huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Lähiesimies toimii tarvittaessa
varhaiskasvatuspäällikön sijaisena. Työpsykologin mukaan esimiestyön
onnistumisen edellytyksenä on oikea määrä suoria alaisia. Tämän hetken
tilanteessa, jossa varhaiskasvatuspäälliköllä on 40 suoraa alaista, ei esimerkiksi
kehityskeskustelujen pitäminen riittävän hyvin ole mahdollista. Työpsykologin
suosittelema suorien alaisten enimmäismäärä esimiestä kohden 20.
Palkkausero yksikönjohtajan ja kahden vastuullisen lastentarhanopettajan
tilanteessa olisi 115 euroa kuukaudessa siten, että yhden vastaavan
lastentarhanopettajan viran malli tulisi halvemmaksi ja hänelle voisi osoittaa
vastuullisempia tehtäviä.
Kunnan omat päiväkotipaikat on näillä näkymin täynnä myös syksyllä 2018 ja
klo 18 jälkeen tapahtuvan varhaiskasvatuksen tarve näyttäisi lisääntyvän, joten
lastentarhanopettajien toimien täyttäminen on välttämätöntä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan:
- kahteen lastentarhanopettajan toimeen 15.8.2018 lukien ja
- vastaavan lastentarhanopettajan virkaan 1.8.2018 lukien.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 104
Lastenhoitajan opintovapaan sijaisuuden täyttölupa
AurDno-2018-167
Lastenhoitaja on anonut työvapaata opintovapaan vuoksi ajalle 13.8.2018 31.3.2019. Koska kunnan kaikki varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä, tarvitaan
tehtävään sijainen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan lastenhoitajan opintovapaan sijaisuuteen
ajalle 13.8.2018 - 31.3.2019.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 105
Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
- kunnanhallitus päätti, että tontin no 5 korttelissa 65 hinta on 20 €/m2, pintaala 5 942 m2, myyntihinta 118 840 €
- em. tontilla sijaitseva lato myydään purettavaksi.
- kunnanhallitus päätti kutsua Riku Mannin kuultavaksi elokuun ensimmäiseen
kunnanhallitukseen hänen kunnanhallitukselle lähettämänsä kirjeen johdosta.
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§ 106
Puusepänpuiston A-osakkeiden myynti
AurDno-2018-175
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Kauppakirja pohja A-osakkeet.doc
Auran kunta omistaa Kiinteistö Oy Auran Puusepänpuiston A-osakkeita,
joiden avulla osakkeiden osaomistusta on järjestelty. Huoneisto numero 3 on
ollut myynnissä ja uusi omistaja haluaa ostaa osakkeen kokonaisuudessaan
itselleen, eli lunastaa B-osakkeiden lisäksi A-osakkeet ja maksaa huoneistoa
rasittavan lainaosuuden pois. Huoneiston numero kolme A-osakkeet ovat
numeroiltaan 1761-2510. Osakkeiden kauppahinta on yhteensä 750 euroa.
Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää osakkeiden
myynnistä. Osakkeiden kauppapäiväksi on sovittu 29.6.2018. Liitteenä
on kauppakirja, johon ostajien henkilötunnukset täytetään viimeistään
kaupantekotilaisuudessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että se myy Kiinteistö Oy Puusepänpuiston
asuntoon 3 kohdistuvat A-osakkeet numerot 1761-2510 hintaan
seitsemänsataaviisikymmentä (750) euroa. Samalla kunnanhallitus päättää
valtuuttaa rakennusmestari Pentti Urhon allekirjoittamaan kauppakirjan ja
tekemään siirtomerkinnän osakekirjaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 107
Talouden tilanne 04/2018
AurDno-2018-176
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 talouden tot_huhtikuu_2018.xls
Talouden toteuma huhtikuun loppun mennessä on valmistunut. Kunnan
toimintatuotot ovat toteutuneet prosentilla 31,20. Toimintakulut ovat
toteutuneet prosentilla 32,30. Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet
hieman arvioitua paremmin. Kunnan talouden näkymissä on merkittävää, että
erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet huhtikuussa jo yli 18 prosenttia
talousarvioon arvioidusta. Sairaanhoitopiiri tasaa laskutuksensa syksyllä, jolloin
kunnalle on tulossa merkittäviä lisälaskuja alkuvuoden käytön perusteella.
Kunnan tuloslaskelma huhtikuun lopusta on esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§87, §88, §89, §92, §93, §95, §97, §99, §101, §103, §104, §107
Muutoksenhakukielto
Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska
asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§90, §96, §98, §100, §102, §105, §106
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 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 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
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