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§ 11
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosäännön 84 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää
ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-
oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan
verkkosivuilla.
Hallintosäännön 85 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä
asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on
salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkinnät salassapidosta.
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 11.6.2020 ja kuulutus
kokouksesta on samana päivänä asetettu kunnan ilmoitustaululle. Kokouskutsu on
julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä. Esityslista liitteineen on nähtävänä Auran
kirjastossa ja kunnan www-sivuilla.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 12
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Hallintosäännön 105 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi
valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa
ei tarkasteta kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina ja avustavat
muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.
Hallintosäännön 105 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin kuntalain (410/2015) 140 §:ssä säädetään.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ilmoitettu yleisesti nähtävillä olevaksi
torstaina 18.6.2020 klo 9.00–12.00.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mikko Niemi ja Jouko Vähä-Rahka.
Tarkastus suoritetaan kunnanvirastossa keskiviikkona 17.6.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Niemi ja Jouko Vähä-Rahka.
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Kunnanhallitus, § 30,24.02.2020
Kunnanvaltuusto, § 13, 15.06.2020
§ 13
Routamaan rahaston sääntöjen päivittäminen
AurDno-2020-68
Kunnanhallitus, 24.02.2020, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Pauli Ilmari Routamaan stipendirahasto
2 PAULI ILMARI ROUTAMAAN RAHASTO
Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pauli Ilmari Routamaan rahaston säännöt
1.7.1996. Rahaston säännöt perustuvat Pauli Ilmari Routamaan 25.3.1983 laatimaan
testamenttiin. Rahaston pääoma oli 491 833,07 markkaa, ja sitä oli määrä säilyttää
vähentymättömänä Auran Säästöpankissa omalla tilillään. Kunnanhallitus on hoitanut
ja vastannut rahastosta. Sittemmin kunnanhallitus on delegoinut hoitovastuun
hallintojohtajalle. Rahastosta on jaettu vuosittain stipendejä auralaisille puutarha-,
maanviljely-, karjanhoito- tai ravintotalousalan opiskelijoille. Stipendit on tullut hakea
kunnanhallituksen hyväksymällä hakukaavakkeella ja valtuuston on ollut määrä
myöntää stipendit elokuun loppuun mennessä. Rahaston säännöt ovat liitteenä.
Maailma on muuttunut kovin paljon vuodesta 1996. Pankin säästötileiltä ei ole saanut
muutamaan vuoteen juurikaan korkotuottoa. Aurassa ei ole ollut myöskään
Säästöpankkia pitkään aikaan ja Routamaan rahastolle on avattu tili Auranmaan
Osuuspankista. Rahaston säännöt ovat monelta osin nykyaikana kankeat, eikä niitä
voida täysin noudattaa. Rahaston varat ovat olleet neljä viimeistä vuotta kahdessa eri
rahastossa ja yhdessä sijoitusobligaatiossa. Vuotuinen tuotto on ollut 1000 - 1500
euroa ja pääoman kasvu noin viisi prosenttia. Koko tuottoa ei ole jaettu viime vuosina.
Hallintotoimistossa on valmisteltu rahastolle nykyaikaistetut säännöt. Muutoksena
alkuperäisiin sääntöihin on, että rahavaroja ei edellytetä pidettävän pankkitilillä ja
kunnanhallitus saa jakaa vuotuiset stipendit. Uusi sääntö on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. kumoaa 1.7.1996 hyväksymänsä Routamaan rahaston säännöt ja
2. hyväksyy liitteen mukaisen uuden säännön Routamaan rahaston hallinnointiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 13
Liitteet

1 PAULI ILMARI ROUTAMAAN RAHASTO
2 Pauli Ilmari Routamaan stipendirahasto
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. kumoaa 1.7.1996 hyväksymänsä Routamaan rahaston säännöt ja
2. hyväksyy liitteen mukaisen uuden säännön Routamaan rahaston hallinnointiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Juho Karisaari
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Kunnanhallitus, § 63,14.04.2020
Kunnanvaltuusto, § 14, 15.06.2020
§ 14
Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019
AurDno-2020-124
Kunnanhallitus, 14.04.2020, § 63
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Henkilöstöraportti 2019
KT-Kuntatyönantajat on antanut suosituksen henkilöstövoimavarojen arvioinnista. Se
rakentuu viitekehykseen, joka painottuu kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointiin
sekä määrällisiin ja laadullisiin tunnuslukuihin. Suosituksessa on valtakunnallisesti
samalla tavalla kerättävät henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut, jotka
mahdollistavat kuntien välisen vertailun.
Henkilöstömäärä oli Auran kunnassa vuoden 2019 lopussa 160 henkilöä, joista 131 oli
vakinaisessa palvelussuhteessa ja 29 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Henkilöstöä
on palkattu eniten sivistystoimen hallinnnonalalle. Henkilöstöraportissa on kuvattu
henkilöstön lukumäärää, työpanosta, poissaoloja, kustannuksia ja koulutuksiin
osallistumista. Vaikka sairauspoissaolot nousivat edellisestä vuodesta, voidaan Auran
kunnan osalta tilannetta pitää edelleen hyvänä, sillä toteuma on vielä neljä päivää
henkilöä kohden matalampi kuin kuntasektorilla keskimäärin. Yhteistyö
työterveyshuollon kanssa on kehittynyt parempaan suuntaan, vaikkakin ennalta
ehkäisevien toimenpiteiden vaikuttavuutta on mahdoton osoittaa.
Raportti on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoon saatetuksi ja esittää sen edellleen
valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 14
Liitteet

1 Henkilöstöraportti 2019
Henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnanhallitus, § 62,14.04.2020
Kunnanvaltuusto, § 15, 15.06.2020
§ 15
Vuoden 2019 tilinpäätös
AurDno-2020-123
Kunnanhallitus, 14.04.2020, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Tilinpäätös 2019_1
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen
jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen
tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.
Kuntalain 114 §;n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin,
tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös
tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan
konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston
asettamisen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole
tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai
rahoituslaskelmassa.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä
selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden
tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä.
Vuoden 2019 tilinpäätös on valmisteltu hallintotoimistossa. Tilinpäätös on laadittu
Suomen Kuntaliiton tilinpäätöksen sisällöstä ja toimintakertomuksesta antaman
yleisohjeen sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan tilinpäätökseen
liitetiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti.
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Kunnan tilinpäätös tilikaudelta 2019 osoittaa alijäämää 208 849 euroa. Vuosikate on
610 687 euroa. Vuoden 2019 tulokseen ovat vaikuttaneet tuloverojen edelleen heikko
kertymä sekä talousarvion ylitykset kahdella toimialalla. Valtionosuudet pysyivät
saman tasoisina kuin edellisellä tilikaudella. Toimintakulut kasvoivat edelliseen
vuoteen verrattuna 568 500 euroa. Menoista merkittävin on Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirille maksut erikoissairaanhoidosta. Toinen suuri ostokokonaisuus on
perusterveydenhuolto Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymästä, jolle jouduttiin
kirjaamaan pakollista varausta 170 000 euroa viime vuodelle kuntayhtymän alijäämän
kattamiseksi 126 669 euron talousarviomuutoksen lisäksi. Kustannusten nousu
alkuperäiseen talousarvioon oli 13,8 %
Palkkojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 97,2, eläkekulujen 91,3 ja
muiden henkilöstösivukulujen 75,1. Yhteensä henkilöstökulut olivat 6 514 254 euroa,
josta eläkekulut 1 100 443 euroa ja muut henkilöstösivukulut 169 285 euroa.
Palkkauskulut kokonaisuutena nousivat edellisestä vuodesta 342 442 euroa.
Asiakaspalvelujen ostot olivat vuonna 2017 12 654 581 euroa, josta asiakaspalvelujen
ostot kuntayhtymiltä olivat 6 372 882 euroa. Vuonna 2018 asiakaspalvelujen ostoihin
kirjattiin 12 946 931 euroa, joista kuntayhtymille suuntautui 6 937 535 euroa.
Asiakaspalveluiden ostot toteutuivat vuonna 2019 samankaltaisella tasolla,
kuntayhtymille maksettiin 6 989 981 euroa ja muut ostot olivat 2 090 427 euroa.
Toimintakulujen 22 748597 euroa, kasvu alkuperäiseen talousarvioon nähden oli 0,7
%.
Lainoja lyhennettiin vuonna 2019 pitkäaikaisten lainojen osalta 714 000 euroa.
Lyhytaikaista lainaa jouduttiin ottamaan vuoden kuluessa noin 1 500 000 euroa lisää
kunnan akuutin kassavajeen vuoksi.
Vuoden 2019 tulosta voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon verotulojen heikon
kertymän jo toisena vuonna peräkkäin. Lainamäärän kasvu ja talouden muut
tunnusluvut huomioiden, kokonaistilanne alkaa jälleen olla huolestuttava.
Koronaviruspandemian vaikutukset maailmantalouteen ovat jo näkyvissä, niiden
kestoa ei vielä tiedetä. Tilinpäätösasiakirja on kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen
- jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja
- esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä -208 849 euroa siirretään
taseeseen oman pääoman tilikauden yli/alijäämätilille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 15
Liitteet

1 Tilinpäätös 2019_4
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Tilinpäätösasiakirja on esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee tilinpäätöksen ja päättää, että
tilikauden alijäämä -208 849 euroa siirretään taseeseen oman pääoman tilikauden yli
/alijäämätilille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 16
Tilintarkastuskertomus 2019
AurDno-2020-204
Liitteet

1 Tilintarkastuskertomus 2019.pdf
Tarkastuslautakunta on käsitellyt 13.5.2020 § 13 tilinpäätöstä ja antanut valtuustollle
tilintarkastuskertomuksen, joka on liitteenä.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta
- saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2019 kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
- esittää valtuustolle, että kunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille
ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta
1.1.2019-31.12.2019.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 17
Arviointikertomus 2019
AurDno-2020-205
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019.pdf
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen kokouksessaan 13.5.2020 § 14.
Arviointikertomus on liitteenä.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto käsittelee arviointikertomuksen.
Päätös
Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen.
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§ 18
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös
AurDno-2019-315
Liitteet

1 TP2019 lopullinen versio allekirjoituksin
2 Arviointikertomus 2019
3 Tilintarkastuskertomus 2019
Pöytyän kansanterveystyön kuntatyhtymän hallitus on laatinut tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen vuodelta 2019. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja
tilintarkastaja ovat laatineet tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen ja
arviointikertomuksen. Asiakirjat ovat esityslistan liitteinä.
Yhtymähallitus on käsitellyt kuntayhtymän vuoden tilinpäätöstä kokouksessaan
31.3.2020 § 44 seuraavasti:
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Kuntayhtymän perussopimuksen (1.5.2019) 17 §:n mukaan tilinpäätöksen
allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätöksen hyväksyvät 5 §:n
mukaisesti jäsenkuntien valtuustot, jotka päättävät myös vastuuvapauden
myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Jäsenkunnat päivittivät kuntayhtymän perussopimuksen 1.5.2019. Aiemman
perussopimuksen (1.1.2018) 18 § mukaan hinnoitteluperusteet ja yksikköhinnat
vahvistetaan pääsääntöisesti talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Jäsenkunnilta
peritään tasaerälaskutuksen mukaisesti kuntaosuuksia. Voimassa olevan
perussopimuksen (1.5.2019) mukaan vuosittaisessa palvelusopimuksessa
määritellään kuntakohtaiset palvelut ja niiden laajuus. Jäsenkuntien valtuustot
hyväksyvät palvelusopimukset 14.11. mennessä. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän välille
ei ole tehty palvelusopimusta vuoden 2019 palveluista. Näin ollen vuoden 2019
tilinpäätös on laadittu perussopimuksen (1.1.2018) mukaisesti. Tilinpäätöksen
liitetiedoissa esitetään molemmilla tavoilla lasketut jäsenkuntien toteutunut käyttö ja
kustannukset.
Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 341 277,32 euroa
alijäämäinen.
Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, huomioiden
edellisten tilikausien ylijäämän 29 829,12 euroa.
Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä 1. Tilinpäätös ja
toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.
Valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää:
- Allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen
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ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, - Saattaa tilinpäätöksen
tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen jäsenkuntien valtuustojen
käsiteltäväksi.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen
Tilintarkastuksen yhteydessä havaittiin vuoden 2018 tilinpäätöksessä ollut
jaksotusvirhe taseen vastattavan puolen vieraassa pääomassa. Vuoden 2019 toinen
lainanlyhennyserä oli jäänyt siirtämättä lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Näin
ollen vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli alun perin merkattu vieraanpääoman määräksi
108 860 euroa, oikea summa on 72 575 euroa. Lyhytaikaiseksi vieraaksi pääomaksi oli
merkattuna 72 570 euroa, kun oikea summa on 108 855 euroa. Virheellä ei ole
vaikutusta vuoden 2019 tulokseen. Samalla lisättiin sivulle 5 otsikot: Yhtymähallitus ja
tarkastuslautakunta. Sivulla 10 olevasta taulukosta korjattiin näppäilyvirhe.
Liite 2: Tilinpäätös 2019 korjattu versio
Valmistelija: talouspäällikkö

Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkitään tiedoksi.
Ehdotus
Valtuusto käsittelee Pöytyän kansantervestyön kuntayhtymän tilinpäätöksen, arviointi-
ja tilintarkastuskertomuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnanhallitus, § 67,14.04.2020
Kunnanvaltuusto, § 19, 15.06.2020
§ 19
Esitys kunnan osan siirtämisestä Auran kuntaan
AurDno-2020-163
Kunnanhallitus, 14.04.2020, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Tila Öysti.pdf
Mauri Grof on 3.10.2019 päivätyllä hakemuksella esittänyt Liedon kunnalle
omistamansa Öysti-nimisen kiinteistön 423-450-4-10 siirtämistä Auran kuntaan.
Perusteluina hän on esittänyt kuntarajan ns. silmukan, jonka johdosta kiinteistö on
osittain Auran kunnan sisällä sekä välimatkat kiinteistöltä Liedon keskustaan (19 km)
ja Auran keskustaan (7,5 km). Kiinteistön koko on n. 0,4 hehtaaria eikä se rajaudu
suoraan Auran kuntaan. Liedon kunnanhallitus pyytää Auran kunnanvaltuustolta
lausuntoa esityksen tarkoittamasta kunnan osan siirtämisestä Liedon kunnasta Auran
kuntaan.
Kuntarakennelain (1698/2009) 11 §:n mukaan esityksen kunnan osan siirtämisestä
toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto, kuntien
valtuustot yhdessä, kunnan jäsen tai ministeriö.Kunnan jäsen toimittaa esityksensä
oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä kaikkien
muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee
ilmetä kunnan kanta kuntajaon muuttamiseen perusteluineen.
Kuntarakennelain 2 §:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen,
alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa
kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Kuntarakennelain 4 §.n mukaan
kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon
kehittämisen tavoitteita sekä parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia
edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää
kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen
elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
Samaisen pykälän mukaan kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka
muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden
osalta erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä.
Liedon kunnanhallitus on 24.2.2020 tekemällä päätöksellä päättänyt esittää Liedon
kunnanvaltuustolle, että Liedon kunta vastustaa kiinteistön omistajan hakemusta
kiinteistön siirrosta Auran kuntaan ja esittää, että ministeriö kuntarakennelain 21 §.n
perusteella heti hylkää esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan.
Auran kunnan näkökulmasta esitetyn alueen siirto osaksi Auran kuntaa ei tuo
kuntarakennelain 2 §.n ja 4 §:n mukaisia hyötyjä. Kiinteistö ei suoraan rajoitu Auran
kuntaan, jolloin lain edellyttämä alueellinen eheys ei myöskään toteudu.
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Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. toteaa, että kuntarakennelain 2 § ja 4 § edellyttämät vaatimukset eivät toteudu
tehdyssä esityksessä Liedon kunnan osan siirtämisestä Auran kuntaan ja
2. esittää kunnanvaltuustolle, että se lausuntonaan Liedon kunnanhallitukselle
toteaa, että Auran kunta ei näe erityistä tarvetta tehdylle esitykselle Liedon
kunnan osan siirtämisestä Auran kuntaan, koska kuntajaon muuttamiselle ei ole
kuntarakennelain mukaisia perusteita.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 19
Liitteet

1 Tila Öysti.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se lausuntonaan Liedon
kunnanhallitukselle toteaa, että Auran kunta ei näe erityistä tarvetta tehdylle
esitykselle Liedon kunnan osan siirtämisestä Auran kuntaan, koska kuntajaon
muuttamiselle ei ole kuntarakennelain mukaisia perusteita.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Liedon kunta, Mauri Grof
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Kunnanhallitus, § 78,11.05.2020
Kunnanhallitus, § 89,25.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 20, 15.06.2020
§ 20
Investointiohjelman muutokset koronvirusepidemian vuoksi vuonna 2020
AurDno-2020-134
Kunnanhallitus, 11.05.2020, § 78
Kunnan verotulot eivät tule toteutumaan vuonna 2020 talousarvioon arvioidulla
tavalla. Kuntaliiton ensimmäisten ennakkoarvioiden mukaan kaikkien kuntien
tuloverot laskevat tänä vuonna 30 % ja yhteisöverot 20 %. Tuloverojen osalta 30 %
menetys tarkoittaa Auran kunnalle 4 208 000 euroa ja yhteisöveron tuotosta 20 %:n
leikkaus tarkoittaa 127 800 euroa, yhteensä verotuloista 4 336 200 euroa. Toisaalta
myös kunnan menot tulevat lisääntymään esimerkiksi sote-menojen osalta Kuntaliiton
arvion mukaan ainakin 30 %.
Kuntaliiton talousosaston tuottaman kuntakohtaisen veroennustekehikon mukaan
Auran kunnan tuloverot toteutuvat vuonna 2020 noin 800 000 euroa pienempinä kuin
talousarvioon on arvioitu. Tällöin puhutaan "vain" 5-6 %:n menetyksistä. Valtio
maksaa Auran kunnalle 330 000 euroa veromenetysten kompensaatiota
valtionosuuksien yhteydessä. Tämä summa otetaan pois vuoden 2021
valtionosuuksista. Todellista valtion lupaamaa tukipakettia ei ole saatu. Tehdyissä
ennusteissa on sekä menojen että tulojen osalta vielä merkittäviä
epävarmuustekijöitä. Lähempänä todellisia lukuja ollaan aikaisintaan syksyllä.
Investointiosiossa on kuitenkin nähtävillä jo kevään osalta joitakin muutostarpeita.
Useimmat investoinneista on jo käynnistetty vähintään kilpailutuksen osalta. Toisaalta
on nähty, että joitakin ei aivan välttämättömiä investointeja voitaisiin siirtää eteenpäin
ja toisaalta toteuttaa niitä investointeja, jotka mahdollisesti tuovat erityisesti
paikallisille yrityksille uutta liikevaihtoa. Lisäksi on tullut uutena investointikohteena
Kirkonkulman koulu, josta vesivahingon seurauksena aiheutuu myös kunnalle
korjauskustannuksia sekä päiväkoti Pääskynpesä, jossa on tehtävä havaitun
rakennusvirheen korjaus.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.4.2020 käsitellyt kuluvan vuoden
talousarviota ja tehnyt siihen seuraavia muutoksia ja lisäyksiä:
Muutokset (siirto vuodelta 2020 vuodelle 2021:
Louhi palaute- ja karttapalvelu 6 500 €
vanhustentalon pesuhuoneen peruskorjaus 7 000 €
Kivikoulun salaojat ja sadevesiviemäri 20 000 €
Kivikoulun sisäänkäynnit 20 000 €
Auraamo kuntouttava paja ja akustiikka 6 000 €
Maisemavalaistus 17 000 €
Tarvasjoentien hallin korjaus- ja muutostyöt 25 000 €
Tarvasjoentien lämmitysjärjestelmän uusiminen 30 000 €
Lisäksi lautakunta esitti uusien osakehuoneistojen hankkimisen puolittamista 160 000
€.
Lisäyksenä investointiohjelmaan lautakunta esitti:
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Päiväkoti Pääskynpesän korjaus 30 000 € ja
Kirkonkulman koulun korjaus 45 000 €
Kirkonkulman koulun osalta esitetty summa ei tule riittämään. Alustava
kustannusarvio kunnan osuudesta Kirkonkulman koulun korjauksen osalta on 57 000
€, joka tosin sisältää sekä omavastuun että ikävähennyksen. Osakehuoneistojen
hankinta ei tule toteutumaan täysimääräisesti, koska hankkeita ei ole aloitettu
taloudellisen epävarmuuden johdosta. Mikäli hankkeet käynnistyvät, niin kunnan
kustannukset syntyvät edistymisen mukaisina maksuposteina ja investointivarauksen
puolittaminen on mahdollista. Myös maanhankinnasta voidaan pidättäytyä vuoden
2020 lopun osalta. Tähän mennessä varatusta 100 000 eurosta on käytetty 21 000
euroa Senaatin kanssa tehtyihin kauppoihin. Tarvasjoentien teollisuushallin osalta
olisi kuitenkin järkevää toteuttaa lämmitysjärjestelmän uusiminen (30 000 €), koska se
maksaa säästyneinä lämmityskuluina itsensä nopeasti takaisin.
Oheismateriaalina hyväksytty investointiohjelma vuodelle 2020 ja tekniselle
lautakunnalle tehty muutosesitys 3.4.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan tekemät muutosesitykset ja
esittää niitä edelleen kunnanvaltuustön hyväksyttäväksi, kuitenkin niin muutettuna,
että Kirkonkulman koulun korjaukseen varataan 60 000 € ja Tarvasjoentien
teollisuushallin lämmitysjärjestelmän uusiminen säilytetään vuoden 2020
investointiohjelmassa.
Päätös
Esittelijä ehdotti asian pöydälle jättämistä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 89
Liitteet

1 Kustannusjako 20-05-14
2 Investointiohjelma 2020.docx
3 Investointiohjelma_esitys_2020__lautakunta.pdf
Tekninen johtaja Kari Tuohi selvittää Kirkonkulman kouluun tehtävää vesivahingon
korjausta sekä muita investointiohjelman muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan tekemät muutosesitykset ja
esittää niitä edelleen kunnanvaltuustön hyväksyttäväksi, kuitenkin niin muutettuna,
että Kirkonkulman koulun korjaukseen varataan 60 000 € ja Tarvasjoentien
teollisuushallin lämmitysjärjestelmän uusiminen säilytetään vuoden 2020
investointiohjelmassa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirja
15.06.2020

Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 20
Liitteet

1 Investointiohjelma 2020.docx
2 Investointiohjelma_esitys_2020__lautakunta.pdf
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Silja Aalto, Arja Kima, Kari Tuohi, Pentti Urho
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Kunnanhallitus, § 94,25.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 21, 15.06.2020
§ 21
Hallintosääntö
AurDno-2020-241
Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 94
Liitteet

1 HALLINTOSÄÄNTÖ 2017_ päivitettävä.2
2 Hallintosäännön liite 1.docx
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Kunnan
päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään kuntalain 12 luvussa. Kunnassa on
oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Kuntalain
lisäksi menettelyä ohjaavat muun muassa hallintolaki (434/2003) ja hallinnon yleiset
perusteet.
Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja
tehtävistä. Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat
ratkaisut aina hallintosäännöllä. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisellä valtuuston
päätöksellä. Kunnan hallintosääntö on hyväksytty vuoden 2017 keväällä ja se tuli
voimaan 1.6.2017. Tämän jälkeen hallintosäännössä on ilmennyt päivitystarpeita.
Kaikki toimialat ovat käyneet hallintosäännön lapi osaltaan ja tehneet dokumenttiin
muutosehdotuksia. Lisäksi hallintosääntöön on laadittu mahdollisten tulevien
poikkeusolojen varalta liite 1.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää hallintosäännön muutoksineen valtuuston
hyväksyttäväksi ja ehdottaa, että muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 21
Liitteet

1 HALLINTOSÄÄNTÖ 2017_ päivitettävä.2
2 Hallintosäännön liite 1.docx
Liitteessä on hallintosääntö, johon tehty muutosehdotukset lisättävistä asioista
punaisella tekstillä ja poistettavista asioista mustalla yliviivauksella.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää hallintosäännön muutoksineen valtuuston
hyväksyttäväksi ja ehdottaa, että muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2020.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Esimiehet
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Kunnanhallitus, § 66,25.03.2019
Kunnanvaltuusto, § 9,01.04.2019
Kunnanhallitus, § 99,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 103,08.06.2020
Kunnanvaltuusto, § 22, 15.06.2020
§ 22
Osayleiskaavan laatiminen
AurDno-2018-470
Kunnanhallitus, 25.03.2019, § 66
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Oyk rajaus 20032019.pdf
Auran voimassa oleva yleiskaava ei kaikilta osin vastaa nykyisiä kunnan strategisia
linjauksia ja olevaa maankäyttöä eikä näin ohjaa riittävästi asemakaavoitusta tai
muuta suunnittelua alueella. Kun laaditaan asemakaavaa alueelle, jolla ei ole
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, asemakaavan yhteydessä joudutaan tekemään
yleiskaavallisia selvityksiä. Myös valitusmahdollisuudet asemakaavasta ovat
suuremmat alueella, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on laatia MRL 42 §:n
mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka ajantasaistaa 10.5.1993
kunnanvaltuuston hyväksymän taajamien ei-oikeusvaikutteisen osayleiskaavan ja
laajentaa osayleiskaava-aluetta tarvittaessa yleiskaavoittamattomille alueille.
Osayleiskaavan tarkastelualueen rajaus on tehty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja
maakuntaliiton kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta.
Osayleiskaavalla varaudutaan valtatie 9:n rinnakkaisteihin sen muuttuessa
nelikaistatieksi. Maakuntakaavassa tarkastelualueelle on merkitty 3 eritasoristeystä,
joiden sijainti ja vaikutukset tutkitaan osayleiskaavatyön yhteydessä. Asemanseudun
taajaman kasvun ja rakentamisen tiivistämisen lisäksi tutkitaan valtatie 9 liittyviä
nykyisiä ja tulevia aluevarauksia. Myös rataliikenteen kehittämistarpeet edellyttävät
yleiskaavatarkastelua.
Osayleiskaavahankkeeseen liittyy luontevasti ympäristöministeriön, Varsinais-Suomen
liiton ja Turun maakuntamuseon käynnistämä taajamahanke, jossa inventoidaan
Auran Asemanseudun mm. kulttuurihistoriallisia arvoja. Myös Aurajokilaakson
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue kulttuurihistoriallisine arvoineen sekä
laakson maakunnallinen merkitys ulkoilureittinä ovat kaavatyön tavoitteissa.
Tavoitteena on, että osayleiskaavaluonnos ja kunnan kehityskuva asetettaisiin
nähtäville syksyllä 2020. Kokouksessa esitellään osayleiskaavan alustavaa
työohjelmaa. Kaavahankkeen eteenpäinviemiseksi tarvitaan suunnittelualueelta
nopealla aikataululla luontoselvitys, joka tilataan keväällä 2019. Samalla arvioidaan
maisemaselvityksen päivitystarvetta osana luontoselvitystä.
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Osayleiskaavatyötä ohjaavat ylemmän tason kaavat ja seudulliset suunnitelmat
selvityksineen:
Varsinais-Suomen liiton laatima Turun kaupunkiseudun maakuntakaava on
vahvistettu 23.8.2004 sekä taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen
vaihemaakuntakaava, hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018. https://www.
varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-
oleva-maakuntakaava
Turun seudun rakennemalli 2035, joka on Turun seudulle kuntien yhteistyössä
laatima ei-oikeusvaikutteinen maankäytön suunnitelma. https://www.turku.fi
/rakennemalli2035
Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö. https://www.
varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus
/liikennejarjestelmatyo
Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus ja kaupunkiseudun asunto- ja
maapoliittinen ohjelma 2018-2021.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto käynnistää Auran
kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson
osayleiskaavatyön.
Kaavoitustyön ohjaamiseksi kunnanhallitus nimeää kaavatyöhön ohjausryhmän.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että osayleiskaavan laatimistyö aloitetaan
kartoittamalla kaavatyöhön tarvittavia selvityksiä ja viemällä jo tehtyjä aineistoja
paikkatietojärjestelmään. Samalla käynnistetään kunnan alueelle ei-oikeusvaikutteisen
kehityskuvan laadinta, joka palvelee osayleiskaavan laadintaa ja sitä työstetään
yhdessä elinkeinoelämän, kuntalaisten ja päättäjien kanssa. Lisäksi kunta pyytää
tarjoukset tehtävästä luontoselvityksestä ja mahdollisesti tarvittavasta
maisemaselvityksen päivityksestä.
Päätös
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se käynnistää Auran kunnan
asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan ja
osayleiskaavamuutostyön. Lisäksi hallitus päättää, että kaavatyön ohjausryhmänä
toimii kaavatoimikunta täydennettynä teknisellä johtajalla ja hallintojohtajalla.

Kunnanvaltuusto, 01.04.2019, § 9
Liitteet

1 Oyk rajaus 20032019.pdf
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se käynnistää Auran kunnan
asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan ja
osayleiskaavamuutostyön. Lisäksi hallitus päättää, että kaavatyön ohjausryhmänä
toimii kaavatoimikunta täydennettynä teknisellä johtajalla ja hallintojohtajalla.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 13.05.2019, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 OAS Auran osayleiskaava 13052019 Liite 1
2 OAS Auran osayleiskaava 13052019 Liite 2
3 OAS Auran osayleiskaava valmisteluvaihe 13052019
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) esittelee Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9
liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan etenemistä, vaikutusten arviointia ja
mahdollisuuksia osallistua osayleiskaavan valmisteluun. OAS:ssa kuvataan
suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja suunnittelussa käsiteltävät keskeiset
asiat sekä osalliset, joita suunnittelu koskee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
koko kaavaprosessin ajan täydentyvä asiakirja. OAS-luonnos on esityslistan
oheismateriaalina, tarkistettu versio toimitetaan maanantaina ennen kokousta klo 15
mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päättää asettaa sen
nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 08.06.2020, § 103
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 20200602_AuranOYK_Kehityskuva.pdf
2 20200602_AuranOYK_Selostus_laatimisvaihe.pdf
3 Liite1_OAS_AuranOYK_20200525.pdf
4 Liite2a_RakennushistoriallinenSelvitys.pdf
5 Liite2b_RakennushistoriallisetArvokohteet.pdf
6 Liite3_Maisemaselvitys.pdf
7 Liite4_ArkeologinenKulttuuriperinto.pdf
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8 Liite5_LuontoarvojenPerusselvitys.pdf
9 Liite6_Meluselvitys.pdf
10 Liite7_Tarinaselvitys.pdf
11 Liiteaineisto3_Liikenneverkko.pdf
Osayleiskaavatyö on edennyt siihen vaiheeseen, että keväällä pidetyn
valtuustoseminaarin pohjalta on tarkennettu kunnan kehityskuvaa. Osayleiskaavaan
tarvittavat selvitykset on tehty syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Osayleiskaavan
valmistelussa on pidetty kaksi tavoitetyöpajaa kaikille osallisille ja ohjaustyöryhmä on
kokoontunut tarpeen mukaan. Kaava-aineistot ovat kokonaisuudessan nähtävillä
kunnan internet-sivulla kaavoitusosiossa nimellä "Luonnosvaiheen kaava-aineisto".

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. päättää hyväksyä Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja
Aurajokilaakson osayleiskaavan laatimisvaiheen aineistot, kuuluttaa ja asettaa ne
nähtäville, pyytää viranomaisilta lausunnot ja osallisilta mielipiteet. Kaava-
aineisto pidetään nähtävillä kunnan internet-sivulla sekä kunnanvirastossa.
2. Esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavan laatimisvaiheen aineistoon
liittyvän Auran OYK:n kehityskuvan ja osayleiskaavan tavoitteet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 22
Liitteet

1 Liiteaineisto3_Liikenneverkko.pdf
2 Liite7_Tarinaselvitys.pdf
3 Liite6_Meluselvitys.pdf
4 Liite5_LuontoarvojenPerusselvitys.pdf
5 Liite4_ArkeologinenKulttuuriperinto.pdf
6 Liite3_Maisemaselvitys.pdf
7 Liite2b_RakennushistoriallisetArvokohteet.pdf
8 Liite2a_RakennushistoriallinenSelvitys.pdf
9 Liite1_OAS_AuranOYK_20200525.pdf
10 20200602_AuranOYK_Kehityskuva.pdf
11 20200602_AuranOYK_Selostus_laatimisvaihe.pdf
Kaava-aineistot ovat esityslistan liitteinä.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavan laatimisvaiheen
aineistoon liittyvän Auran OYK:n kehityskuvan ja osayleiskaavan tavoitteet.
Päätös

Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020
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Kunnanhallitus, § 104,08.06.2020
Kunnanvaltuusto, § 23, 15.06.2020
§ 23
Lahdontien tiekunnan lainan takaus
AurDno-2020-272
Kunnanhallitus, 08.06.2020, § 104
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Lahdontien hakemus lainan takaukseksi.pdf
Lahdontien tiekunta hakee kunnan takausta Auranmaan Osuuspankista haettavalle 31
500 euron lainalle Lahdon sillan rakentamisen väliaikaiseen rahoittamiseen. ELY-
keskus on myöntänyt Lahdontien tiekunnalle sillan rakentamiseen 75 %:n avustuksen.
Auran kunnan avustuksen osuus on 25 %:a. ELY-keskuksen avustus maksetaan
neljässä erässä, joista viimeinen, kun kaikki hankkeeseen liittyvät laskut on maksettu.
Kun valmistuksen jälkeinen loppulasku on maksettu, loppuraportit toimitettu ELY-
keskukselle ja silta hyväksytty ELY-keskuksen toimesta, saadaan loppumaksatus ELY-
keskukselta. Tämän jälkeen tiekunta maksaa pankkilainan pois. Osuuspankki on
tarjonnut Lahdontien tiekunnalle 7 kk pituista 31 500 euron lainaa, jonka korko 12 kk
Euribor lisättynä 2,750 %-yksikön marginaalilla.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen
takauksen Lahdontien tiekunnan Auranmaan Osuuspankista hakemalle ja edellä
kerrottujen ehtojen mukaiselle 31 500 euron lainalle. Lisäksi kunnanvaltuusto
valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan mahdollisista vähäisistä lainaehdon
muutoksista, joihin vaaditaan takaajan suostumus.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 23
Rahoitustarjous ja takaushakemus ovat oheismateriaalina.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen
takauksen Lahdontien tiekunnan Auranmaan Osuuspankista hakemalle ja edellä
kerrottujen ehtojen mukaiselle 31 500 euron lainalle. Lisäksi kunnanvaltuusto
valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan mahdollisista vähäisistä lainaehdon
muutoksista, joihin vaaditaan takaajan suostumus.

Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Lahdontien tiekunta, Auranmaan Osuuspankki
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Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020
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Kunnanhallitus, § 107,08.06.2020
Kunnanvaltuusto, § 24, 15.06.2020
§ 24
Aloitteet vuonna 2019
AurDno-2020-287
Kunnanhallitus, 08.06.2020, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Vuonna
2019 kuntaan saapui yksi kuntalaisaloite, jonka jätti Ilkka Soukka. Aloitteessa
ehdotetaan uuden koirapuiston perustamista Auraan. Tekninen lautakunta on
käsitellyt aloitetta kokouksessaan 8.4.2020 § 21. Lautakunta ei ole löytänyt uudelle
koirapuistolle soveltuvaa aluetta Auran kunnan keskustaajamasta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuonna 2019 tehdyt aloitteet on
käsitelty.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 24
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuonna 2019 tehdyt aloitteet on
käsitelty.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ilkka Soukka

Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

2/2020

32 (37)

Kunnanhallitus, § 108,08.06.2020
Kunnanvaltuusto, § 25, 15.06.2020
§ 25
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma
vuosille 2020 - 2022
AurDno-2020-288
Kunnanhallitus, 08.06.2020, § 108
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Ky talousarvio
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on laatinut talousarvion ja -suunnitelman
vuosille 2020 - 2022. Auran kunnan maksujen nousuprosentti vuodelle 2020 on 7,93
verrattuna vuoden 2019 talousarvioon, joka on ylittynyt tilinpäätöksessä siten, että
lopullinen nousuprosentti on 14 %. Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän vuoden
2020 talousarvion ja että valtuusto edellyttää kuntayhtymältä 300 000 euron
säästötoimenpiteitä vuoden 2020 aikana.
Äänestykset
Jouko Vähä-Rahka ehdotti, että kuntayhtymän talousarviota vuodelle 2020 ei
hyväksytä. Kari Koivu kannatti. Äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja VähäRahkan ehdotus EI.
Ei
Kari Koivu
Sanna Laine
Taina Mäkinen
Juhani Yli-Pohja
Jouko Vähä-Rahka
Jukka Leino
Taru Sahla
Päätös
Jouko Vähä-Rahka ehdotti Kari Koivun kannattamana, että kuntayhtymän
talousarviota ja -suunnitelmaa vuosille 2020 - 2022 ei hyväksytä. Suoritettiin äänestys,
jossa kunnanjohtajan ehdotus oli JAA ja Vähä-Rahkan ehdotus EI. Vähä-Rahkan
ehdotus voitti äänin 7-0 ja tuli näin ollen kunnanhallituksen päätökseksi.

Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020
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Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 25
Liitteet

1 Ky talousarvio
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän
talousarviota vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020 - 2022 ei hyväksytä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Jukka Leino, Heikki Isotalo, Merja Maasalo
Tiedoksi
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä.

Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

§ 26
Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Päätös
Ei ollut muita asioita.
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Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

2/2020

35 (37)

Kunnallisvalitus
§13, §15, §16, §17, §18, §20, §21, §23, §25
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
-päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU
Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42410
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020
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Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02-486430
Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 15.

Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020
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Muutoksenhakukielto
§14, §19, §22, §24
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
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