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§ 36
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 29.11.2020 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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§ 37
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
perjantaina 6.11.2020 klo 9.00–12.00.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Virpi Kauhanen ja Jyrki Alanko.
Tarkastus suoritetaan kunnanvirastossa torstaina 5.11.2020.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kauhanen ja Jyrki Alanko.
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Kunnanhallitus, § 137,24.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 31,31.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 38, 02.11.2020
§ 38
Luottamushenkilön muuttaminen pois paikkakunnalta
AurDno-2020-342
Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 137
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Varavaltuutettu Netta Nieminen on ilmoittanut muuttaneensa pois Aurasta. Kuntalain
§ 71 mukaan luottamushenkilö on vaalikelpoinen siinä kunnassa, jossa hän asuu. Näin
ollen Netta Nieminen on menettänyt vaalikelpoisuutensa Auran kunnallisiin
luottamustoimiin.
Netta Nieminen on toiminut sivistys- ja perusturvalautakunnassa Ari Pekka Haapasen
varahenkilönä, vapaa-aikalautakunnassa Ilkka Soukan varahenkilönä sekä teknisen
lautakunnan ja Toivo Anttila toimikunnan jäsenenä. Toivo Anttila toimikuntaan kuuluu
toimikunnan sääntöjen mukaan viisi jäsentä, joten tässä vaiheessa ei ole tarpeellista
valita henkilöä toimikuntaan.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
1. myöntää eron Netta Niemiselle Auran kunnan luottamustehtävistä
2. valitsee uuden jäsenen Netta Niemisen tilalle tekniseen lautakuntaan sekä
3. varajäsenet sivistys-, perusturva- ja vapaa-aikalautakuntaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.

Kunnanvaltuusto, 31.08.2020, § 31
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
1. myöntää eron Netta Niemiselle Auran kunnan luottamustehtävistä
2. valitsee uuden jäsenen Netta Niemisen tilalle tekniseen lautakuntaan sekä
3. varajäsenet sivistys-, perusturva- ja vapaa-aikalautakuntaan.
Päätös
Valtuusto myönsi eron luottamustehtävistä Netta Niemiselle.
Uuden jäsenen ja varajäsenten valinta käsitellään seuraavassa valtuuston
kokouksessa.
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Kunnanvaltuusto, 02.11.2020, § 38
Kunnanvaltuusto nimeää lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Aurassa lautakunnissa
on seitsemän jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja.
Puolueet ovat sopineet paikkajaosta toimielimissä. Toimielinten kokoonpanossa on
noudatettava tasa-arvolain säädöksiä ja valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen
kunnan toimielimiin.
Ehdotus
Valtuusto valitsee jäsenen tekniseen lautakuntaan sekä varajäsenen sivistys-,
perusturva- ja vapaa-aikalautakuntaan.
Päätös
Valtuusto valitsi tekniseen lautakuntaan jäseneksi Sanna Laineen, sivistyslautakuntaan
varajäseksi Ritva Vainion, perusturvalautakuntaan varajäseneksi Merja Maasalon ja
vapaa-aikalautakuntaan varajäseneksi Virpi Kauhasen.
Tiedoksi
Kari Tuohi, Ari-Pekka Haapanen, Jarkko Granat, Sirpa Kunnas, Juho Karisaari, Anna
Hellstén
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Kunnanhallitus, § 160,28.09.2020
Kunnanvaltuusto, § 39, 02.11.2020
§ 39
Partiomajan kunnostushanke
AurDno-2020-413
Kunnanhallitus, 28.09.2020, § 160
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Auran Eräkurkien kannatusyhdisty ry on hakenut Leader-rahoitusta Partiomajan
kunnostus -hankkeelle. Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt hankkeen ja
myöntänyt sille tukea 19 182,95 euroa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 36
890,29 euroa. Hankkeen tarkoituksena on nimensä mukaisesti korjata ja kunnostaa
nykyinen partiolaisten maja vastaamaan paremmin tämän hetkisiä tarpeita. Hanke
mahdollistaa partiotoiminnan jatkamisen nykyisellä majalla. Hanke on päätöksessä
laitettu virheellisesti päättymään jo 31.12.2020, mutta sen toteuttamiselle haetaan
jatkoaikaa.
Auran Eräkurkien kannatusyhdisty ry on pyytänyt 30 000 euron rahoitustarjousta
Auranmaan Osuuspankista hankkeen toteuttamiseksi. Osuuspankki on tarjonnut 5
vuoden lainaa oheismateriaalin mukaisesti 12kk Euribor lisättynä 2,180 %-yksikön
marginaalilla. Tarjous vanhenee ennen kunnanvaltuuston käsittelyä ja tarjous tulee
uudistaa ennen sitä. Kunta on aiemmin myöntänyt yleishyödyllisten yhdistysten
tuettuihin EU-hankkeisiin omavelkaisia takauksia.
Hankkeeseen liittyvät asiakirjat ovat pykälän oheismateriaalina. Auran Eräkurkien
edustajat tulevat kokouksen alkuun esittelemään hanketta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen
takauksen Auran Eräkurkien kannatusyhdistys ry:lle sen Auranmaan Osuuspankista
hakemalle ja edellä kerrottujen ehtojen mukaiselle 30 000 euron lainalle. Lisäksi
kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan mahdollisista vähäisistä
lainaehdon muutoksista, joihin vaaditaan takaajan suostumus.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 02.11.2020, § 39
Oheismateriaali
1 Eräkurjet Auran kunnanhallitus 28.9.2020.pdf
2 muutos ajankohtaan.pdf
3 TUKIPAATOS_127480_172905.pdf
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Päivitetty lainatarjous on oheismateriaalina.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen
takauksen Auran Eräkurkien kannatusyhdistys ry:lle sen Auranmaan Osuuspankista
hakemalle ja edellä kerrottujen ehtojen mukaiselle 30 000 euron lainalle. Lisäksi
kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan mahdollisista vähäisistä
lainaehdon muutoksista, joihin vaaditaan takaajan suostumus.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Auran Eräkurkien kannatusyhdistys ry, Silja Aalto, Arja Kima
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Kunnanhallitus, § 162,28.09.2020
Kunnanvaltuusto, § 40, 02.11.2020
§ 40
Valtuutettujen lukumäärän vahvistaminen 2021 alkavalle valtuustokaudelle
AurDno-2020-395
Kunnanhallitus, 28.09.2020, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Juho Karisaari
juho.karisaari@aura.fi
Kuntalaki antaa valtuustolle harkintavaltaa päättää laissa säädettyä vähimmäismäärää
suuremmasta valtuuston koosta. Kunnissa olisi syytä nyt kuntavaalivuotta edeltävänä
vuotena arvioida, onko valtuuston kokoa tarvetta muuttaa.
Jos valtuusto on vuonna 2016 päättänyt kuntalain 16 §:n mukaista vähimmäismäärää
suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä eikä valtuusto vuonna 2020 käsittele eikä
tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, kevään 2021 kuntavaaleissa noudatetaan
valtuuston vuonna 2016 tekemää päätöstä. Tällöin valtuutettuja valitaan sama määrä
kuin edellisissä kuntavaaleissa.
Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä tai
aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle
viimeistään 31.12.2020 (kuntalain 16 §).
Oikeusministeriölle tulee ilmoittaa valtuuston vuonna 2020 tekemä päätös
valtuutettujen lukumäärästä kahdessa tilanteessa:
1. Jos päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä
tehdään nyt ensimmäisen kerran.
2. Jos valtuusto muuttaa vuonna 2016 tekemäänsä päätöstä valtuutettujen
lukumäärästä.
Kuntalain (410/2015) 16 §:n mukaan valtuutettuja on vähintään valittava seuraavasti:
Asukasluku kunnassa
Valtuutettuja vähintään
enintään 5 000
13
5 001 - 20 000
27
20 001 - 50 000
43
50 001 - 100 000
51
100 001 - 250 000
59
250 001 - 500 000
67
yli 500 000
79
Asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän marraskuun
30. päivän päättyessä olevien tietojen mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää valtuutettujen
lukumääräksi 19 vuoden 2021 valtuuston toimikauden alusta lukien.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 02.11.2020, § 40
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää valtuutettujen
lukumääräksi 19 vuoden 2021 valtuuston toimikauden alusta lukien
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnanhallitus, § 170,12.10.2020
Kunnanvaltuusto, § 41, 02.11.2020
§ 41
Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021
AurDno-2020-368
Kunnanhallitus, 12.10.2020, § 170
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien
suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun
se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään
prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit
Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Verohallinto voi myöhentää ilmoituksen antamisen määräaikaa. Jos ilmoitusta ei ole
annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden
kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia.
Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta.
Lopullinen kiinteistökohtainen vero määrittyy kiinteistön arvon perusteella, jona
pidetään sille tulo- ja varallisuusverolain sekä niiden nojalla annettujen määräysten
mukaisten perusteiden mukaan kalenterivuotta edeltävältä vuodelta määrättävää
arvoa. Kiinteistölle, jolle ei määrätä arvoa varallisuusverotuksessa, määrätään tässä
laissa tarkoitettu arvo samojen perusteiden mukaan. Kiinteistöllä tarkoitetaan
kiinteistöverolaissa tonttia, tilaa ja muuta Suomessa olevaa itsenäistä
maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai merkittävä maarekisteriin, tonttikirjaan
tai kiinteistörekisteriin.
Kunnanvaltuuston on vahvistettava vuosittain ainakin yleinen kiinteistöveroprosentti
ja vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti. Kunta voi myös
vahvistaa erillisen veroprosentin muille kuin vakituisille asuinrakennuksille,
voimalaitosrakennuksille, rakentamattomalle rakennuspaikalle sekä yleishyödyllisen
yhteisön omistamalle rakennukselle ja maapohjalle. Jollei erillistä veroprosenttia ole
vahvistettu, sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin
suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17.
päivänä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana, verotuksessa
ennakkoperinnässä voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.8.2020 säästöohjelman vuoden
2020 lopusta alkaen vuoden 2022 loppuun asti. Säästöohjelmaan sisältyi ehdollisena
kiinteistöveroprosenttien korotusta. Kunnan tuloveroprosentti on 21,50, jolla kunta on
Varsinais-Suomessa eniten verottavan kymmenyksen joukossa. Valtuuston
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hyväksymän kuntastrategian mukaan kunnan tuloveroprosentti saadaan laskettua
tulevaisuudessa maakunnan keskiarvoon, joka on tällä hetkellä hieman alle 20. Näin
ollen tuloveroprosentin korottamiselle ei ole perusteita.
Veroprosentteja Varsinais-Suomen kunnissa, ja keskiarvot 2020
Kunta

Tulover Yleinen
Vakituisten
Muiden kuin
oprosen kiinteistöv asuinrak. kiint. vakituisten asuinrak.
tti
ero
vero
kiint.vero

Aura

21,50

1,10

0,55

1,10

Koski tl.

20,00

0,93

0,41

0,93

Loimaa

21,00

1,00

0,50

1,05

Marttila

20,75

0,95

0,45

0,95

Oripää

21,00

1,10

0,55

1,20

Pöytyä

21,25

1,05

0,50

1,10

Varsinais-Suomen
kunnat
19,96
keskimäärin

1,04

0,45

1,24

Koko maa
keskimäärin

1,08

0,50

1,20

19,97

Kiinteistöveroja on nostettu Aurassa viimeksi vuodelle 2015. Yleinen
kiinteistöveroprosentti on vuonna 2020 1,10, vakituisten asuntojen
kiinteistöveroprosentti 0,55 ja muiden kuin vakituisten asuntojen
kiinteistöveroprosentti on 1,10. Mikäli korotuksia kiinteistöveroihin tehtäisiin, olisi
vaikutus esimerkiksi seuraavanlainen:
Vero

Nykyinen Uusi
verotuotto
veropros veropr nykyisellä %:
entti
osentti lla euroina

Verotuotto
uudella %:lla
euroina

Yleinen kiinteistövero

1,10

1,20

305 000

332 000

Vakituisten
asuinrakennusten
kiinteistövero

0,55

0,60

443 000

483 000

Muiden kuin vakituisten
asuinrakennusten
1,10
kiinteistövero

1,20

19 000

21 000

767 000

836 000

Tuotto yhteensä

Valtionhallinto päättää vuosittain kiinteistöveroille sallitut ala- ja ylärajat. Tällä hetkellä
yleisen kiinteistöveron rajat ovat 0,93 - 2,00, vakituisten asuinrakennusten 0,41-0,90 /
0,41-1,00 ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 0,93 - 2,00. Mikäli verohallinto
päättää muutoksia rajoihin ensi vuodelle, eivät rajat tule silti Auran kunnan
veroratkaisussa vastaan.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää vuoden 2021 veroprosentit
seuraavasti:
- tuloveroprosentti 21,50 %
- yleinen kiinteistövero 1,20 %
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,60 %
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 %.
Äänestykset
Virpi Kauhasen ja Sanna Laineen kannattama ehdotus, ettei nosteta kiinteistöveroja.
Esittelijän ehdotus on JAA ja Kauhasen esitys EI.
Jaa
Juhani Yli-Pohja
Jukka Leino
Jouko Vähä-Rahka
Taru Sahla
Ei
Sanna Laine
Tomi Kauhanen
Virpi Kauhanen
Päätös
Äänestyksen tuloksen 4-3 jälkeen esittelijän ehdotus jäi kunnanhallituksen
ehdotukseksi valtuustolle.

Kunnanvaltuusto, 02.11.2020, § 41
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää vuoden 2021 veroprosentit
seuraavasti:
- tuloveroprosentti 21,50 %
- yleinen kiinteistövero 1,20 %
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,60 %
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 %.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnanhallitus, § 182,26.10.2020
Kunnanvaltuusto, § 42, 02.11.2020
§ 42
VSSHP:n perussopimuksen muuttaminen
AurDno-2020-445
Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 182
Liitteet

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

Kunnanvaltuusto, 02.11.2020, § 42
Liitteet

1 Ote VSSHP hallitus 3.3.2020 § 19
2 Pyyntö kunnille käsitellä VSSHP perussopimuksen muutos
3 VSSHP voimassa oleva perussopimus
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin kuntyhtymän hallituksen ehdottamat muutokset sairaanhoitopiirin
perussopimukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
VSSHP ky hallitus, osakaskunnat

Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
02.11.2020

§ 43
Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Päätös
Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.
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Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
02.11.2020
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Kunnallisvalitus
§38, §39, §40, §41, §42
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
02.11.2020
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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 – 14.45.

Auran kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
02.11.2020
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Muutoksenhakukielto
§36, §37, §43
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
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