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§ 202
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen
estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4)
päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 päättänyt pitää varsinaiset kokouksensa
toimikaudella 1.6.2019–31.5.2021 kunnanvirastossa joka kuukauden toinen ja neljäs
maanantai alkaen klo 17.15. Edelleen hallitus on päättänyt, että kokouskutsu ja
esityslista kunnanhallituksen sääntömääräisiin kokouksin lähetetään sähköisesti
viimeistään kokousta edeltävänä torstaina. Kunnanhallituksen esityslista lähetetään
sähköisesti myös Turun Sanomille, Auranmaan Viikkolehdelle, Loimaan Lehdelle,
Turun Tienoolle sekä Yleisradion Länsi-Suomen toimintakeskukselle.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisesti
kunnanhallituksen jäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille, Turun Sanomille,
Auranmaan Viikkolehdelle, Loimaan Lehdelle, Turun Tienoolle sekä Yleisradion Länsi-
Suomen toimintakeskukselle edellisen viikon torstaina. Esityslista on
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti lisätty kunnan verkko-sivuille.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 203
Pöytäkirjantarkastus
Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 143 §:n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 päättänyt, että toimikaudella 1.6.2019–
31.5.2021 pöytäkirjojen tarkastamiseksi valitaan kussakin kokouksessa varsinaisista
jäsenistä aakkosjärjestyksessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka mahdollisuuksien
mukaan edustavat eri puolueita.
Pöytäkirjanpitäjä lähettää laatimansa pöytäkirjaluonnoksen sähköpostitse
tarkastukseen sekä puheenjohtajalle että valituille pöytäkirjantarkastajille. He
hyväksyvät pöytäkirjan mahdollisin muutoksin kokouksen sihteerille osoitetulla
sähköpostilla, joka liitetään pöytäkirjaan kunnes se on allekirjoitettu. Pöytäkirja
allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa ja kuittaus säilytetään siihen
asti. Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös pöytäkirjaan, jotta voidaan
myöhemmin todentaa pöytäkirjan hyväksymispäivä.
Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään
nähtävänä kunnan verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kari Koivu ja Jouko Vähä-Rahka.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Koivu ja Jouko Vähä-Rahka.
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§ 204
Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
AurDno-2020-343
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 talousarvio2021-2023
Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden
vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä
myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa
hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt
alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista
seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio
voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan talousarvion valmistelu on tapahtunut historiallisen poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Koronaviruspandemia on ajanut julkisen talouden ahdinkoon ja bruttokansantuotteen on
arvioitu laskevan vähintään 4,5 prosenttia kuluvan vuoden aikana. Ennusteet tämän vuoden
lopun osalta ja parille seuraavalle vuodelle paranivat merkittävästi kesän jälkeen, jolloin BKT:
n laskun arveltiin olevan kuuden prosentin luokkaa. Julkinen talous velkaantuu nyt kovalla
vauhdilla, kun valtion velkamäärä kasvaa 20 mrd vuosivauhdilla. BKT:n arvioidaan uusimpien
ennusteiden mukaan kasvavan ensi vuonna 2,6 % ja vuonna 2022 1,7 %.
Kunnan verotulot ovat kehittyneet seuraavasti:
TP 2016

TP 2017

Kunnallisvero

13 271 698

13 597 036 12 992 000 13 352 633 14 028 000 14 112 000

Yhteisövero

410 391

530 471

571 542

603 326

639 000

627 000

Kiinteistövero 757 946

745 483

751 044

751 253

748 000

836 000

Yhteensä

14 872 990 14 314 000 14 707 211 15 415 000 15 575 000

14 440 035

TP 2018

TP 2019

TA 2020

TA 2021

Kunnan talouden kannalta verotulotuotto on keskeinen tekijä. Se muodostaa 62 % kunnan
tuloista. Valtionosuudet kattavat Aurassa 27 prosenttia tuloista ja toimintatuotot 11
prosenttia.
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Valtionosuuksien määrät ovat kehittyneet seuraavasti:
Valtionosuudet

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TA 2020

TA 2021

Peruspalvelujen
valtionosuus

5 323 485

5 010 472 4 891 686 4 632 341 3 421 900 3 919 598

Verotulojen per.
teht. tasaus

1 708 680

1 654 862 1 755 078 1 844 388 1 925 300 1 709 805

Järjestelmämuut.
tasaus/verotulojen
men. komp.

-

150 442

Opetus- ja kulttuuri-
toimen vos

-1 000 631 -831 422

Yhteensä

6 031 534

-

172 412

1 739 528 1 820 880

-646 981

-647 325

-647 600

- 649 165

5 984 354 6 000 000 6 001 816 6 439 128 6 801 118

Kunnan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on valmisteltu
toimialojen esitysten pohjalta. Esityksissä on huomioitu valtuuston 31.8.2020 hyväksymä
säästöohjelma, paitsi niiden tehtävien osalta, joista ei ole päätöksiä, mm. kouluverkko.
Toimielimittäin tarkasteltuna kunnanhallituksen antamaan raamiin ei päästy muiden kuin
teknisen lautakunnan osalta.
Toimielin

Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Kulujen kasvu%
vrt. tilinpäätös
2019

Kunnanhallitus

85 800

- 1 098 568

- 1 012 768

1,3

Perusturvalautakunta 562 200

- 12 843 597

- 12 281 397

5,5

Sivistyslautakunta

- 6 922 475

- 6 490 587

3,0

Vapaa-aikalautakunta 27 200

- 177 595

- 150 395

1,0

Tekninen lautakunta

1 631 600

- 2 524 928

- 893 328

-1,6

Yhteensä kunta

2 738 688

23 598 674

- 20 859 986

3,7

431 888

Kunnan investointiohjelma vuodelle 2021 on suuruudeltaan 1 033 800 euroa. Investointitulot
ovat 248 800 euroa ja nettoinvestoinnit 785 000 euroa. Investointirahoitusta on ajateltu
käyttää 100 000 euroa maanhankintaan, 200 000 euroa osakehuoneistojen hankintaan,
rakennusten peruskorjauksiin 273 000 euroa, ulkoilualueisiin 60 000 euroa, vesilaitokseen 62
500 euroa, tiestöön 221 000 euroa ja viemärilaitokseen ja huleveteen 155 000 euroa.
Kunnan lainamäärän odotetaan alenevan talousarvion tavoitteiden toteutuessa 641 012
euroa vuoden 2021 aikana. Kunnan pitkäaikaiset lainat lyhenevät 976 190 euroa ja lyhyttä
lainaa otetaan lisää 335 178 euroa.
Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023
taloussuunnitelman hyväksyttäväksi.
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 205
Talouden tilanne ajalla tammikuu - lokakuu 2020
AurDno-2020-506
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 tuloslaskelma lokakuu 2020
Kunnan taloudellinen tila on kohentunut syksyn aikana kevään synkistä
Koronapandemian aiheuttamista näkymistä. Valtiovarainministeriön viimeisimmässä
valtionosuustaulukossa 5.11.2020 kunta tulisi saamaan tänä vuonna valtionosuuksia
jopa 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Maksuun pantava
valtionosuus olisi kokonaisuutena 7,4 miljoonaa euroa, kun talousarviossa vuoden
takaisen valtiovarainmnisteriön antaman laskelman mukaan kunta olisi saanut
valtionosuutta tänä vuonna 6,4 miljoonaa euroa.
Toimintatuotot ovat 12 % jäljessä talousarvion lukuja. Lopullista vajausta tulee ainakin
varhaiskasvatusmaksuista keväältä, jolloin kunta päätti, ettei Koronan vuoksi
varhaiskasvatuspalveluista pois jääneiltä laskutettu paikoistaan lainkaan. Vesihuollon
liittymismaksuja ei ole saatu lähellekään arvioitua summaa. Muutoin tuotot ovat
toteutuneet arvioidusti.
Käyttökustannukset ovat kokonaisuutena toteutuneet kaksi prosenttia alle
talousarvion. Tähän on osaltaan vaikuttanut kunnan säästöohjelma. Osin
Koronaviruspandemia on tuonut jossain kohtaa säästöjä, esimerkiksi koulujen
etäopetusaikana koulukuljetuksia, koulun siivousta ja kouluruokaa ei ostettu
normaalilla volyymilla. Toisaalta taas perusturvan toimialalta on tulossa merkittäviä
ylityksiä. Lokakuun tilannetta kuvaa oheismateriaalina oleva tuloslaskelma.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee talouden tilanteen lokakuun loppuun mennessä tietoon
saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Perusturvalautakunta, § 82,11.11.2020
Kunnanhallitus, § 206, 23.11.2020
§ 206
Sosiaali- ja terveydenhuollon osavuosiraportti tammi-syyskuu 2020 ja esitys määrärahojen
ylitysoikeudesta
AurDno-2020-469
Perusturvalautakunta, 11.11.2020, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 MÄÄRARAHOJEN TALOUDELLINEN SEURANTA tammi-syyskuu 2020.docx
Kunnanhallitus on ohjeistanut , että toimialajohtajat raportoivat talouden ja
tavoitteiden toteutumista vähintään neljä kertaa vuodessa.Perusturvalautakunnan
talousarvio toteutui alkuvuodesta noin maaliskuun puoliväliin saakka tehdyn
käyttösuunnitelman mukaan. Maailman terveysjärjestö WHO julisti 30.01.2020
koronavirusinfektion kansainväliseksi pandemiaksi. Suomi oli poikkeustilassa16.03. -
30.06.2020 koronaviruspandemian johdosta. Koronaviruspandemia on monella
tavalla lisännyt sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja ja töitä. Suojavälinehankinnat ovat
kasvattaneet ennakoimattomia menoja koko sosiaalitoimessa. Sekä palvelutalossa
että kotihoidossa on ohjeistuksen mukaisesti käytössä edelleen suojamaski ja/tai
visiiri jokaisessa hoitokontaktissa. Työttömyyden kasvun myötä sosiaalityön palvelujen
tarve ja taloudellinen avustaminen sekä ohjauksen ja neuvonnan tarve
ovat kuluneena vuonna kasvaneet.
Vastuuyksikkökohtainen tulojen ja menojen toteutuma tammi-syyskuussa 2020 on
kirjanpidon tilanteen 29.10.2020 mukaisena esityslistan liitteenä. Tasainen toteutuma
olisi 75,0 %.
SOSIAALIPALVELUT
Sosiaalipalvelujen tehtävälueella toimintakulujen toteutuma on 81,7 % ja
toimintatuottojen 71,2 %. Toimintatuottoja on vielä kirjaamatta esimerkiksi
lapsiperheiden palvelujen osalta. Toimintatuotot ovat vähentyneet erityisesti
kotihoidon ateriapalveluissa. Iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa arvioidut tulot
ylittyvät, koska ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarvekin on kasvanut. Iäkkäiden
palveluiden odotusajat julkaistaan edelleen puolivuosittain, ja ne ovat olleet varsin
kohtuulliset. Iäkkäiden tehostetun asumispalvelun tarve on vuoden 2019 syksystä
lukien kasvanut. Määrärahat ylittyvät tehostetun asumispalvelun Hoivakodin ja
ostopalveluiden osalta (Mikonpolun palveluasuntolan arvioitu ylitys noin 50.000 euroa
ja Riihelän noin 7000,00 euroa). Palvelutalo Hoivakodin palkkoihin arvioidut
määrärahat ylittyvät, koska varhaiskasvatuksesta siirtyi poikkeusolojen aikana
työntekijöitä iäkkäiden palveluihin. Myös kotihoitoon siirrettiin keväällä kaksi
lähihoitajaa varhaiskasvatuksesta ja yksi koulusta. Siirtyneiden osalta vastaavat
palkkamäärät säästyivät varhaiskasvatuksesta. Lisäksi kaksi varhaiskasvatuksen
työntekijää oli mukana soittamassa poikkeusolojen aikana puheluita yli 70-vuotiaille.
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Näiden työntekijöiden henkilöstökulut maksettiin kotihoidosta, ja vastaava säästö
saatiin varhaiskasvatuksen menoihin. Potilastietojärjestelmän (lifecare)
näkyvyysongelmat ovat viime keväästä lähtien vaikeuttaneet erityisesti kotihoidon
työtä. Asiakastietoja on jouduttu terveyskeskuksesta pyytämään paperikopiona, joten
yhteistyö ei ole kaikilta osin toimivaa. Kotihoidon kehittämistyö jatkuu; lääkkeiden
koneellisen annosjakelun piirissä on tällä hetkellä 17 asiakasta ja kotihoitomobiili on
työntekijöiden käytössä vuoden loppuun mennessä. Omaishoidon tuen asiakasmäärä
on kuluneena vuonna noussut. Avopalvelun ohjaajan mukaan omaishoitoon on
tulossa ylitystä varattuihin määrärahoihin 19780,00 €. Avopalvelun ohjaajan mukaan
omaishoito on kuitenkin säästänyt kotihoidon menoja. Omaishoidon tuella
hoidettavista noin 50 % on yli 65-vuotiaita, ja ilman omaishoitoa he tarvitsisivat
kotihoidon palveluja 3-4 käyntiä vuorokaudessa. Tällä hetkellä omaishoidon tukea
jonottaa kaksi asiakasta. Lapsiperheiden palvelujen osalta lastensuojeluilmoitukset ja
palvelutarvearviopyynnöt ovat kuluneena vuonna lisääntyneet. Lastensuojelun
menoja ovat kasvattaneet ennakoimattomat sijaishuollon (laitoshoito) menot joiden
osalta arvioitu ylitys noin 100 000,00 euroa. Vammaispalveluissa menot ylittyvät
kehitysvammaisten laitoshoidon osalta noin 400.000 eurolla johtuen siitä, että
talousarviota vuonna 2019 laadittaessa yhtään kehitysvammaista ei ollut
laitoshoidossa. Toisaalta vammaisten palveluasumisen määrärahoja säästynee
arvioidusta noin 100.000,00 euroa.
TYÖIKÄISTEN PALVELUT
Tehtäväalueen toimintakulujen toteuma on 82,0 %, ja toimintatuottojen toteuma on
13,9 %. Tuloja on kuitenkin vielä kirjaamatta. Talousarvioon varatut määrärahat
ylittynevät avustusten osalta (työmarkkinatuen arvioitu ylitys noin 50,000 euroa;
toimeentulotuen arvioitu ylitys on 10.000,00 euroa). Toimeentuloon ja
velkaantumiseen liittyvät ongelmat ovat kuluneena vuonna lisääntyneet, ja asiakkaat
ovat tarvinneet ohjausta ja neuvontaa myös KELAn etuuksien hakemisessa.
Poikkeusolojen aikana kuntouttavaa työtoimintaa supistettiin ryhmätoimintojen
osalta, ja työntekijää käytettiin toteuttamaan valtion velvoittamaa poikkeusolojen
asiointipalvelua riskiryhmille. Toimintakulujen toteutuma kuntouttavassa
työtoiminnassa on tammi- syyskuulta 53,9 %.
TERVEYDENHUOLTO
Erikoissairaanhoidon laskutus toteutetaan talousarvion mukaisena
tasaerälaskutuksena, joita tasaeriä on tarkistettu tammi-elokuun käytön perusteella.
Erikoissairaanhoidon tasaeriä on tarkistettu alaspäin. Erikoissairaanhoidon käyttö oli
tammi-syyskuussa suhteessa tasaerälaskutukseen - 6,7 %. Tasaerien tarkistuksen
johdosta erikoissairaanhoidon kuluja säästyy noin 160 000,00 euroa.
Perusterveydenhuollosta ei ole saatu suoritetoteutumia kevään jälkeen kuten ei
myöskään arviota talousarvion ylitystarpeista. Perusterveydenhuollossa vuodeosaston
ja avosairaalan käyttö on ollut arvioitua suurempaa.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää edellä olevan osavuosiraportin 3/2020 liitteineen
kunnanhallitukselle.
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Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
lisämäärärahaa/ylityslupaa sosiaalipalveluiden tehtäväalueelle ja työikäisten
palvelujen tehtäväalueelle seuraavasti:

Sosiaalipalveluihin yhteensä 519.000 euroa seuraavasti:
kehitysvammaisten laitoshoitoon 300.000,00 €
tehostettuun palveluasumiseen (Mikonpolun palveluasuntolaan 50.000,00 € ;
Riihelän palveluasuntolaan 7000,00 €; Hoivakodin palkkoihin 25.000,00 € ja
hoitotarvikkeisiin 13.000,00 €)
omaishoidontukeen omaishoitajien palkkoihin 18.000,00 €
kotihoitoon tukipalveluiden palkkoihin ja hoitotarvikkeisiin 16.000,00 €
lastensuojelun laitoshoitoon 90,000 €
Työikäisten palveluihin yhteensä 27.000 euroa seuraavasti:
työmarkkinatukeen 20.000,00 euroa
toimeentulotukeen 7000,00 euroa

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 206
Liitteet

1 MÄÄRARAHOJEN TALOUDELLINEN SEURANTA tammi-syyskuu 2020.docx
Kunnan verotulot ovat toteutuneet talousarviota niukemmin, mutta kunnalle on
maksettu valtionosuuksia arviota enemmän. Valtionosuuksia kertynee tämän hetken
tiedon mukaan kunnan kassaan tänä vuonna 600 000 euroa enemmän kuin vuosi
sitten arvioitiin.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2020 talousarvioon
seuraavat perusturvan ehdottamat määrärahalisäykset:
Sosiaalipalveluihin yhteensä 519.000 euroa seuraavasti:
kehitysvammaisten laitoshoitoon 300.000,00 €
tehostettuun palveluasumiseen (Mikonpolun palveluasuntolaan 50.000,00 € ;
Riihelän palveluasuntolaan 7000,00 €; Hoivakodin palkkoihin 25.000,00 € ja
hoitotarvikkeisiin 13.000,00 €)
omaishoidontukeen omaishoitajien palkkoihin 18.000,00 €
kotihoitoon tukipalveluiden palkkoihin ja hoitotarvikkeisiin 16.000,00 €
lastensuojelun laitoshoitoon 90,000 €
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Työikäisten palveluihin yhteensä 27.000 euroa seuraavasti:
työmarkkinatukeen 20.000,00 euroa
toimeentulotukeen 7000,00 euroa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Perusturvalautakunta, § 83,11.11.2020
Kunnanhallitus, § 207, 23.11.2020
§ 207
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon
jatkaminen vuodelle 2021
AurDno-2020-471
Perusturvalautakunta, 11.11.2020, § 83
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 18.9.2019.
pdf
Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan
sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on
hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen
edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi
kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien
jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin alueen
kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa
11.06.2013. Suunnitelman päivitys vuosille 2017-2018 hyväksyttiin alueen kunnissa
syksyllä 2016 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydessä
sisältöä laajennettiin terveydenhuollosta koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Tällä hetkellä voimassa oleva järjestämissuunnitelma, joka kattaa vuodet 2019-2020
on hyväksytty alueen kunnissa syksyllä 2019 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa
26.11.2019.
Järjestämissuunnitelmassa esitetään runsaasti kehittämistoimenpiteitä, jotka on
lähtökohtaisesti aikataulutettu toteutukseen vuosille 2019-2020. Suunnitelmassa
todetaan kuitenkin myös, että kehittämistyö jatkuu sekä päivityksessä esitettyjen että
muiden suunnittelukaudella mahdollisesti esiin nousevien teemojen osalta tarpeen
mukaan myös suunnittelukauden jälkeen.
Järjestämissuunnitelman toimeenpanossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan
kehittämishankkeita, joiden myötä alueelle on saatavissa ulkopuolista rahoitusta
toimenpiteiden edistämiseen. Olennaisimpia tähän liittyen ovat koko alueen aluueen
kattavat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä Rakenneuudistis - hankkeet,
joille on saatu rahoituspäätökset kesällä 2020. Hankkeet ovat käynnistyneet
alkusyksyllä 2020.
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Keväällä 2021 pidetään seuraavat kuntavaalit. Järjestämissuunnitelman kannalta
järkevin ajankohta uuden suunnitelman laadinnalle olisi vuonna 2021 kun tiedetään,
miten sote-uudistukseen liittyvä valmistelu etenee ja uusi valtuustokausi on alkanut.
Sote-johtajakokouksessa ja kuntajohtajien kokouksessa 13.8.2020 on katsottu, että
nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa tulisi
jatkaa vuodelle 2021. Kuntajohtajakokous päättikin esittää kunnille ja sote-
kuntayhtymille, että Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman voimassaoloa jatketaan vuodelle 2021 ja että seuraava
järjestämissuunnitelman päivitys tehdään syksyllä 2021.
Edellä esitetyn pohjalta Turun kaupunki pyytää kuntajohtajakokouksen
puolesta kuntia ja kuntayhtymiä tekemään päätöksen, jonka mukaan nykyisen
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman
voimassaoloa jatketaan vuodelle 2021. Päätökset toivotaan tehtävän vuoden 2020
loppuun mennessä.
Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt liitteenä olevan Varsinais-Suomen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen vuosille 2019-2020
kokouksessaan 18.11.2019.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
valtuusto jatkaa nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman voimassa oloa vuodelle 2021.
Päätös
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
valtuusto jatkaa nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman voimassa oloa vuodelle 2021.

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 207
Liitteet

1 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 18.9.2019.
pdf
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy nykyisen Varsinais-
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassa olon
jatkamista vuodelle 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 208
Palkkaamisluvat varhaiskasvatukseen 2021
AurDno-2020-501
Valmistelija / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Varhaiskasvatukseen tarvittavat palkkaamisluvat:
1. Jatkoa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan opintovapaan sijaiselle ajalle 7.1.2021-
31.5.2021
2. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan poissaolo jatkuu 1.1.2021 alkaen.
3. Pienennetyn ryhmän avustaja jää eläkkeelle 1.2.2021 lukien. Hänelle on vahvistettu
vuosiloma 16.12.2020-31.1.2021 Vakanssin tilapäinen muuttaminen
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi ajalle 1.1.-30.6.2021 antaisi
mahdollisuuden työvuorojen ja näin olen toiminnan joustavamman suunnittelun.
Jatkossa vapautuvien vakanssien muuttamista varhaiskasvatuksen opettajan tai
sosionomin vakansseiksi tulee suunnitella huolellisesti, jotta varhaiskasvatuslain
määrämän siirtymäajan (1.1.2030) kuluttua varhaiskasvatuksessa on riittävästi
korkeakoulutettua henkilöstöä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää varhaiskasvatukseen palkkaamisluvat: lastenhoitajan
opintovapaan sijainen 7.1. - 31.5.2021, lastenhoitajan sijainen 1.1. - 30.6.2021 sekä
lastenhoitajan sijainen (avustajan tilalle) 1.1. - 30.6.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima, Anita Peltonen
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§ 209
Aurajoen matkailutien kehittäminen
AurDno-2020-503
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Mari Alkio
anna-mari.alkio@aura.fi
Oheismateriaali
1 Aurajoentie herää eloon 3.11.
2 HAnkebudjetti 3.11.
3 Kehittämissunnitelma 3.11.2020
Aurajoentien perustamiseen ja hallinnointiin liittyvä Auran, Liedon, Pöytyän ja Oripään
välinen sopimus allekirjoitetaan 24.11. Aurassa. Aurajoentien opastussuunnitelman
laadintaan, kyltitykseen, tapahtumakonseptien laadintaan ja toteuttamiseen,
tiedotukseen sekä palveluntuottajien verkostoitumiseen halutaan hakea hankerahaa
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanielta ja Varsin Hyvältä Aurajoentien herää eloon -
hankkeelle vuosille 2021-2022. Hankkeessa suunnitellaan myös matkailutielle
tarvittavia investointeja, joiden toteuttamiseksi haetaan erikseen
investointihankerahoitusta. Aurajoentien hallinnoimiseksi perustettu kuntien (Aura,
Pöytyä, Lieto, Oripää) yhteistyöryhmä on hyväksynyt hankkeen osana vuosien 2021-
2022 toimintaa.
Hankeaika on 1.1.2021-31.12.2022 ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 96 454 €.
Tukea haetaan 77 163 € (80 % kokonaiskustannuksista) ja omarahoitus 19 291 € (20 %
kokonaiskustannuksista) katetaan Aurajoentien hallinnointisopimuksen mukaisesti
kerättävillä Auran, Pöytyän, Oripään ja Liedon kuntien rahoilla. Hankesuunnitelma ja
kustannusarvio ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että kokonaiskustannuksiltaan 96 454 euron Aurajoentie
herää eloon -hankkeelle haetaan Leader-rahoitusta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään
hankehakemukseen rahoittajan mahdollisesti edellyttämiä pieniä muutoksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Anna-Mari Alkio

Auran kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.11.2020

20/2020

17 (19)

§ 210
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2021
AurDno-2020-492
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2021Aura
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä
on jäsenkuntiensa puolesta järjestämisvastuu laissa säädetyistä
perusterveydenhuollon palveluista. Kuntayhtymä tuottaa palveluita ensisijaisesti
jäsenkuntiensa asukkaille, mutta kuntayhtymä voi myydä palveluja myös
ulkopuoliselle taholle. Sopimuksen mukaan molemmissa kunnissa tulee tuottaa
perusterveydenhuollon lähipalveluja. Vuosittaisissa palvelusopimuksissa määritellään
kuntakohtaiset palvelut sekä niiden laajuus. Jäsenkuntien valtuustot päättävät
kuntakohtaisista palvelusopimuksista.
Lähipalveluiden hinnat määritellään kunnittain ja ne huomioidaan palvelusopimusten
ja talousarvion laadinnassa. Seudullisille palveluille määritellään yksi yhteinen hinta.
Kuntien maksamat korvaukset palveluista ovat pääsääntöisesti käyttöön perustuvia.
Jos käytön määrittely ei ole mahdollista, voidaan korvaus periä asukaslukuun
perustuvana.Kuntayhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut
sopimusten perusteella talousarvioon sisällytettyjen tulojen puitteissa.
Vuodelle 2021 neuvoteltu palvelusopimus vastaa pitkälti kuluvan vuoden sopimusta.
Vuoden 2021 sopimuksesta on poistettu pääterveysasemalle keskitetty
akuuttivastaanoton käynti ja lisätty jalkaterapeutin vastaanottokäynti. Auran
terveysasemalle on lisätty palveluna psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti.
Palvelusopimukseen on lisätty omana kohtanaan kehityshanke, jossa on tarkoitus
tarkastella mm. omalääkärijärjestelmää korvaavaa toimintamallia ja
laboratoriotoimintojen tuottamista.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Pöytyän
kansanterveystyön kuntayhtymän ja Auran kunnan välisen palvelusopimuksen
vuodelle 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 211
Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 7.12.2020 ja valtuusto kokoontuu
14.12.2020.
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Muutoksenhakukielto
§202, §203, §204, §205, §206, §207, §208, §209, §210, §211
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

