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§ 91
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 23.8.2021 päättänyt pitää varsinaiset kokouksensa
toimikaudella 1.8.2021–31.5.2023 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: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 92
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 23.8.2021 päättänyt, että toimikaudella 1.8.2021–
31.5.2023 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: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ari-Pekka Haapanen ja Sanna Laine.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Haapanen ja Sanna Laine.
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§ 93
Kunnanvaltuuston edellisen kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kunnanvaltuusto on 16.5.2022 pitämässään kokouksessa käsitellyt ja päättänyt
seuraavat asiat:
§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 14 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilintarkastusvalintaesitys vuodelle
2022
§ 15 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tulevaisuus
§ 16 Valtuustoaloitteet vuodelta 2021
§ 17 Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson
osayleiskaavaehdotus
§ 18 Sivistyslautakunnan jäsenen irtisanoutuminen luottamustehtävästä ja uuden
jäsenen vaali
§ 19 Muut asiat
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole
lainvastaisia ja päättää panna ne täytäntöön.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Perusturvalautakunta, § 32,06.04.2022
Kunnanhallitus, § 94, 23.05.2022
§ 94
Varsinais-Suomen ikäasumisen hanke 2022 - 2023
AurDno-2022-147
Perusturvalautakunta, 06.04.2022, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Lähivuosina kunnissa on kehittämissuuntina tarpeen kehittää ikäystävällisempiä
asuinympäristöjä esimerkiksi parantamalla esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä
järjestämällä erilaisia tapaamis- ja toimintapaikkoja. Tämä vaatii kunnissa
poikkihallinnolista työtä.Ympäristöministeriö on avannut kunnille, kuntayhtymille ja
hyvinvointialueille rahoitushaun, jolla voidaan hakea eritysavustuksia ikääntyneiden
asumisen kehittämiseen. Rahoitettavat hankkeet on toteutettava huhtikuun 2023
loppuun mennessä. Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista
kustannuksista voi olla enintään 60 %, kuitenkin enintään 80 000 euroa/hanke.
Hakijan omarahoitusosuus voidaan toteuttaa myös omana työnä.Turun kaupungin
hyvinvoinnin palvelukokonaisuus vastaa hankkeen hausta ja hallinnoinnista sekä
vastaa hankkeen omarahoitusosuudesta. Hakemuksessa lähdetään siitä, että hanke
suunnitellaan ja toteutetaan alueellisena niin, että se kattaa kaikki Varsinais-Suomen
kunnat. Alueen kunnat ja sote-kuntayhtymät osallistuisivat hankkeen toteuttamiseen.
Kunnat ja kuntayhtymät varautuisivat m.m. osallistumaan hankkeen järjestämiin
työpajoihin sekä vastaamaan hankkeen kautta toimitettaviin kyselyihin ja
tietopyyntöihin. Hankekokonaisuutta on käsitelty sote-johtajakokouksessa 4.3.2022, ja
kuntien sote-johtajat ovat antaneet hyväksyntänsä ikäihmisten kehittämishankkeen
rahoitushaulle.
Esityslistan liitteinä ovat Erityisavustushakuilmoitus ja alustava hankesuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy omalta osaltaan ikäihmisten kehittämishankeen
rahoitushaun, ja antaa kehittämishankkeen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus, 23.05.2022, § 94
Liitteet

1 VS Ikäasumisen hankesuunnitelma v_22-23.pdf
2 2022Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma - hakuilmoitus.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
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Kunnanhallitus merkitsee ikäasumisen hankkeen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnanhallitus, § 75,25.04.2022
Kunnanhallitus, § 95, 23.05.2022
§ 95
Talouden alustava toteuma tammi-huhtikuu 2022
AurDno-2022-188
Kunnanhallitus, 25.04.2022, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Maaliskuun talouden toteuma ei ole vielä lopullinen, mutta se on suuntaa antava.
Koko kunnan käyttötalousmenot ovat toteutuneet 24 prosentilla, toimintatuotot 27
prosentilla. Verotulot ja valtionosuudet on tilitetty kunnalle hieman yli talousarvioon
arvioidun tasaisen toteuman. Toimielimittäin tarkasteltuna talouden toteumassa ei ole
suuria poikkeamia verrattuna talousarvioon. Erikoissairaanhoidon käyttöprosentti on
maaliskuun lopussa 5,2.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee maaliskuun talouden toteuman tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus, 23.05.2022, § 95
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 maaliskuu 2022 lyhyt valmis
2 maaliskuu 2022 pitkä lopullinen
3 maaliskuu toimielimittäin 2022 lopullinen
4 kunta huhtikuu alustava 2022
5 toimielimet huhtikuu 22 alustava
6 Pöytyän kans.terv.tk_Lyhyt_tuloslaskelma_3_2022_raportti_102
Maaliskuun kirjanpito on valmistunut. Kunnan talouden toteuma on ollut talousarvion
mukainen. Toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet hieman yli
tasaisen toteuman ja käyttötalouden kustannukset hivenen alle. Toimielimittäin
tarkasteltuna toteumat ovat niin ikään talousarvion mukaisia. Toteumissa on erilaisia
elementtejä esimerkiksi laskutusten jaksotuksissa niin tulojen kuin menojenkin osalta,
mikä aiheuttaa joissakin asioissa poikkeamaa verrattuna tasaiseen toteumaan.
Huhtikuun osalta kunnan talous näyttää saman suuntaiselta kuin maaliskuukin.
Erikoissairaanhoidon menot ovat toteutuneet kuukausitasolla vaihtelevasti, mutta
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mitään hälyyttävää ei ole tämän vuoden osalta havaittavissa. Pöytyän
kansanterveystyön kuntayhtymän talous on kokonaisuutena tarkasteltuna toteutunut
talousarvion mukaisesti. Lainamäärää ei ole kasvatettu tämän vuoden aikana ja
kunnan kassatilanne on hyvä.
Maaliskuun lopulliset ja huhtikuun alustavat raportit käyttötaloudesta ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee talouden tilanteen tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 96
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen täyttöluvat elokuussa 2022
AurDno-2022-213
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa, Anita Peltonen
tuija.pellosmaa@aura.fi, anita.peltonen@aura.fi
Hallintojohtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö
Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta on vuosien 2021-2022 aikana irtisanoutunut 2
varhaiskasvatuksen opettajaa, 4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä osa-aikainen
hoitaja. Näiden lisäksi yksi varhaiskasvatuksen opettaja on jäänyt palkattomalle
hoitovapaalle 25.5.2021-5.8.2022 ja hoitovapaa jatkuu 1.9.2022-9.8.2023. Henkilöllä on
vuosiloma 6.-31.8.2022. Iltahoidon kysynnän kasvamisen vuoksi tulee varautua yhden
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen tehtävään.
Varhaiskasvatuslain 37§ mukaan 1.1.2030 on päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja
hoitotehtävissä toimivasta 35 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä vähintään kahdella
kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta
vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla
vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.
Varhaiskasvatuslain 35 §: Jos päiväkodissa on yksi tai useampi vammainen tai 15 a §:n
2 tai 3 momentissa tarkoitetun tuen tarpeessa oleva lapsi, on tämä otettava
huomioon lasten taikka 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden lukumäärässä, jollei
päiväkodissa ole tällaista lasta varten avustajaa. Avustajaa ei lueta 1 momentissa
tarkoitettuun mitoitukseen. (16.12.2021/1183)
1.1.2030 tulevan säädöksen takia esitetään, että yksi vapautuneista lastenhoitajan
tehtävistä muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi varhaiskasvatuksen opettajan
tehtäväksi.
Puukoulun esiopetusyksikössä on toimintakaudella 2021-2022 työskennellyt
laitosapulainen, joka on vastannut yksikön ruokahuollosta aamupalojen ja välipalojen
osalta ja siivouksesta. Vuoden aikana tehtävä on osoittanut tarpeellisuutensa mm.
epidemioiden ehkäisyssä, ruokahuollon toimivuudessa ja tilojen siisteydessä. Jatkossa
laitosapulaisen tehtävänkuvaa voisi laajentaa niin, että osa työajasta osoitettaisiin
lapsiryhmään. Pääskynpesän päiväkodista ei laitosapulaista voi enää lähettää
Puukoululle, koska Pääskynpesän aukiolojat ovat niin pitkiä, ettei kahden apulaisen
työaikaa saada enää riittämään Puukoululle.
Sekä Pääskynpesän päiväkoti että Puukoulun esiopetusryhmät tulevat olemaan sen
kokoisia, että henkilökuntaa on tarvetta palkata seuraavasti:
3 varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.8.2022
lukien
1 varhaiskasvatuksen opettaja perhevapaan ja vuosiloman sijaiseksi 1.8.2022-
31.7.2023
3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään 1.8.2022
lukien
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2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaista tehtävää 1.8.2022-31.7.2023
1 osa-aikainen 50 %:n työajalla oleva varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 1.8.2022-
31.7.2023
Laitosapulainen 1.8.2022 lukien, tehtävät voivat olla eri varhaiskasvatusyksiköissä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää
1. muuttaa lastenhoitajan täyttämättä olevan toimen varhaiskasvatuksen opettajan
toimeksi ja
2. myöntää täyttöluvat varhaiskasvatuksen tehtäviin seuraavasti:
1. kolme varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään
1.8.2022 lukien
2. varhaiskasvatuksen opettajan sijainen 1.8.2022-9.8.2023
3. kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa toistaiseksi voimassaolevaan
tehtävään 1.8.2022 lukien
4. kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuutta määräajaksi 1.8.2022-
31.7.2023
5. osa-aikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijainen (työaika 50%) 1.8.2022-
31.7.2023
6. laitosapulainen toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.8.2022 alkaen.
Äänestykset
Kunta ei maksa tässä vaiheessa kertaluontoisia sitoumiskorvauksia JAA. Maksetaan
1000 euron sitoutumislisä 1.8.2023 varhaiskasvatuksen opettajille EI.
Jaa
Taru Sahla
Ari-Pekka Haapanen
Jenni Päätalo
Jouko Vähä-Rahka
Jukka Leino
Ei
Sanna Laine
Tomi Kauhanen
Päätös
Tomi Kauhanen ehdotti, että kaikille päteville toistaiseksi palkatuille
varhaiskasvatuksen opettajille maksetaan vuoden päästä 1.8.2023 kertaluoteinen
sitoutumiskorvaus 1000 euroa, mikäli ovat Auran kunnan palkkalistoilla tällöin. Sanna
Laine kannatti ehdotusta.
Jenni Päätalo ehdotti, ettei kunta lähde nyt korjaamaan palkkoja, koska kuntasektori
on sopimuksettomassa tilassa. Asiaan palataan, kun sopimukset ovat voimassa. Jouko
Vähä-Rahka ja Jukka Leino kannattivat ehdotusta.
Varhaiskasvatuksen täyttöluvat myönnettiin päätösehdotuksen mukaan yksimielisesti.
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Suoritettiin äänestys Tomi Kauhasen ehdottaman sitoutumisrahan maksamisesta.
Jenni Päätalon ehdotus tuli äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen päätökseksi äänin
2 - 5.
Tiedoksi
Anita Peltonen, palkat
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§ 97
Föli-liikenteen laajenemisselvitys
AurDno-2022-227
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Källi
terhi.kalli@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Foli_laajeneminen_lisatyo_tarjous_20220509.pdf
Turun seudun joukkoliikenteen hallinnoimaan Föli-alueeseen kuuluvat kunnat ovat
tehneet seudullisesta joukkoliikenteestä yhteistoimintasopimuksen (1.1.2012 alkaen),
jonka mukaan Auran, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Sauvon ja
Tarvasjoen kunnilla on oikeus liittyä sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön edellyttäen,
että Turun seudun joukkoliikenteen viranomaisen toimivalta-alue säilyy liittymisen
jälkeen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisena ja että yhteistyöhön liittyvä kunta
hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ja sen mukaiset kustannusten jakoperusteet.
Föli-liikenteen toimialueen mahdolliseen laajentumiseen liittyen on laadittu selvitys,
jossa ovat olleet mukana Paimio, Parainen, Masku, Nousiainen ja Mynämäki.
Tarkastelua on tehty kuntakohtaisesti sekä liittymistä harkitsevien kuntien että
nykyisten Föli-kuntien näkökulmista. Tarkastelussa painottui kunnittaisten
nettokustannusvaikutusten selvittäminen. Selvityksen tavoitteena oli arvioida
karkealla tasolla liittymisen/laajenemisen vaikutuksia; mm. sen hyötyjä asukkaille,
yrityksille ja kunnan vetovoimalle, liikenteen ja sen järjestämisen kustannuksia,
vaikutuksia maksu- ja informaatiojärjestelmään, valtion tukien muutosta, ja
mahdolliseen liittymiseen ja lautakuntatyöhön liittyviä käytännön kysymyksiä.
Valmistunut konsulttityö tuotti aineistoa, jonka pohjalta selvitykseen osallistuneilla
kunnilla on mahdollisuus arvioida, ovatko ne kiinnostuneita Föli-alueeseen
liittymisestä. Samalla tavalla nykyiset Föli-kunnat eli Turku, Kaarina, Raisio, Lieto,
Naantali ja Rusko, voivat arvioida, mitä vaikutuksia uusien kuntien liittymisellä Föliin
olisi niiden kannalta.
Auran kunnan saavutettavuuden parantaminen joukkoliikennettä vahvistamalla on
kunnan strategiassa linjattu tavoite. Tästä syystä Auran kunta on ilmaissut
kiinnostuksensa osallistua Föli-liikennejärjestelmään liittymisen vaikutuksista tehtyyn
laajentymisselvitykseen täydentävänä lisäosana. Kunnanjohtaja on hyväksynyt
tarjouksen Auran osalta tehtävästä laajentumisselvitystyöstä 12.5.2022. Tarjous
selvitystyöstä on pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Auran kunnan osallistumisen Föli-liikenteen
laajentumisselvitykseen.
Päätös
Pöytäkirjaan merkittiin, että Pentti Urho oli läsnä kokouksessa tämän pykälän
käsittelyn ajan.
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Sanna Laine ehdotti, että selvitetään saadaanko selvitykseen hankerahoitusta. Jouko
Vähä-Rahka kannatti. Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Sanna Laineen
ehdotuksen.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnanhallitus, § 45,14.03.2022
Kunnanhallitus, § 98, 23.05.2022
§ 98
Toimeksiantosopimus vastaanottopalveluiden tuottamisesta
AurDno-2022-110
Kunnanhallitus, 14.03.2022, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Terhi Källi
terhi.kalli@aura.fi
Kunnanjohtaja
Venäjä aloitti sodan Euroopassa, kun se hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022. Ennen
hyökkäystä Venäjä oli pitkään siirtänyt joukkojaan lähemmäksi Ukrainan rajaa ja
pitänyt isoja sotaharjoituksia, tunnustanut Donetskin kansantasavallan ja Luhanskin
kansantasavallan Ukrainassa ja siirtänyt sotilaitaan niihin. Tätä ennen vuodesta 2014
alkaen Venäjä on miehittänyt Krimin niemimaata ja tukenut Donetskin ja Luhanskin
separatistialueita aseellisesti.
Venäjän hyökkäys on laajalti tuomittu ja Venäjää vastaan on kansainvälisesti asetettu
voimakkaita talouspakotteita. Sota on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
sekä pakolaiskriisin, johon Euroopan maat parhaillaan järjestävät apua. Tällä hetkellä
arviot pakolaisvirrasta Eurooppaan ovat maltillisia eikä laajamittaisen maahantulon
riskiä Suomeen toistaiseksi pidetä todennäköisenä.
Myös Suomi tukee vahvasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia,
itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Kuntaliitto Suomen kuntien
edunvalvontaorganisaationa järjesti 4.3.2022 kunnille tilaisuuden, jossa arvioitiin
Ukrainan tilanteen vaikutuksia talouteen, tavaravirtoihin ja kuntien
varautumistarpeeseen. Varsinais-Suomen kuntajohtajat keskustelevat alueellisesta
tilannekuvasta ja mahdollisesta yhteistyöstä varautumisen osalta 10.3.2022.
Auran kunnan johtoryhmä on Kuntaliiton ohjeiden mukaan aloittanut varautumistyön
varautumisohjeiden päivittämisellä. Apua ja ohjeistusta työhön on saatavilla
Aluehallintovirastolta sekä Pelastuslaitokselta. Varautumisohjeiden lisäksi kartoitetaan
muita tarpeellisia toimenpiteitä erityisesti kuntaan mahdollisesti saapuvien
ukrainalaisten auttamiseksi.
Esimerkiksi asumisjärjestelyjen osalta on alustavasti varattu Auran kunnan konserniin
kuuluvista taloyhtiöistä kolme tällä hetkellä tyhjillään olevaa asuntoa, joita voitaisiin
tarjota ukrainalaisille turvapaikanhakijoille. Auran markkinoiden yhteydessä kunnan
markkinateltalla järjestetään arpajaiset, joiden tuotto ohjataan ukrainalaisten
auttamiseen paikallisen SPR:n kautta. Lisäksi kunta osallistuu arpajaistuottoa
vastaavalla summalla tukemiseen rahallisesti.
Auran kunta järjestää 30.3.2022 keskustelutilaisuuden Ukrainaan sotaan ja sen
mahdollisiin lieveilmiöihin liittyen. Tilaisuuden tarkoituksena on muodostaa Auran
alueen yhteinen tilannekuva asiassa sekä suunnitella yhteistä koordinaatiota
mahdollisten kuntaan saapuvien ukrainalaisten auttamiseksi. Tilaisuus on avoin ja
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tarkoitettu auralaisille yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille, joilla on halukkuutta ja
mahdollisuus osallistua avunantoon jollain tavalla. Ennen keskustelutilaisuutta
kartoitetaan kunnan sisäiset prosessit ja resurssit tukitoimien järjestämiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1. merkitä tiedoksi edellä selosteessa eritellyt Auran kunnan tukitoimet Ukrainan
sodasta kärsivien auttamiseksi ja
2. että tässä vaiheessa kunta varaa omalla kustannuksellaan selosteessa mainitut
kolme asuntoa maalis-kesäkuun ajaksi mahdollisesti kuntaan saapuvia
turvapaikanhakijoita varten.
Päätös
Merkittiin, että Taru Sahla saapui pykälän käsittelyn aikana klo 17:21 ja Sanna Laine
klo 17:27.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnan suora rahallinen tuki SPR:lle tässä vaiheessa
on 5 000 euroa plus lipaskeräyksen tuotto.

Kunnanhallitus, 23.05.2022, § 98
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Källi
terhi.kalli@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Sopimus asumispalveluista.pdf
Maahanmuuttovirasto on kehittänyt niin sanotun kuntamallin äkillisen laajamittaisen
maahantulon aiheuttamaan majoitustarpeeseen vastanneiden kunnille aiheutuneiden
kustannusten korvaamiseksi. Kuntamallin tavoitteena on toimia nopeana väliaikaisena
ratkaisuna, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien
majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannuksia ilman,
että kuntaan perustetaan vastaanottokeskusta. Kuntamallin mukaisten
kustannuskorvausten saaminen edellyttää sopimusta kunnan ja alueen
vastaanottokeskuksen välillä. Maahanmuuttoviraston aineisto aiheeseen liittyen on
pykälän oheismateriaalina.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.3.2022 § 45 päättänyt varata kolme asuntoa
mahdollisia Ukrainan sodasta pakenevia ukrainalaisia varten. Esityslistaa laadittaessa
kaikki asunnot ovat suunnitellussa käytössä. Auran kunta on tehnyt kuntamallin
mukaisen sopimuksen vastaanottopalveluiden tuottamisesta SPR Varsinais-Suomen
Piirin, Turun vastaanottokeskuksen kanssa. Sopimuskausi on 1.5. - 30.9.2022,
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optiokausi enintään 4.3.2023 saakka. Sopimuksen mukainen vuorokausikorvaus
majoituksen ja siihen liittyvän ohjauksen järjestämisestä Auran kunnalle on 8,61 € per
henkilö. Sopimus on pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimeksiantosopimuksen vastaanottopalveluiden
tuottamisesta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kirjanpito, reskontra
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§ 99
Täyttölupa sosiaalijohtajan vakinaisen viran täyttämiseksi
AurDno-2022-229
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Källi
terhi.kalli@aura.fi
Kunnanjohtaja
Sosiaalijohtaja on jäämässä eläkkeelle 1.11.2022 alkaen. Kertyneiden lomien ja
vapaiden vuoksi sosiaalijohtajan viran hoito tulee järjestää jo 1.8.2022 alkaen.
Sosiaalijohtaja on kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja,
perusturvalautakunnan esittelijä sekä johtoryhmän jäsen. Hallintosäännön 29.13 §:n
mukaan sosiaalijohtaja päättää:
1. perusturvalautakunnan puhevallan käytöstä yksilöä koskevissa asioissa, ellei
tehtävää ole siirretty muulle viranhaltijalle
2. yksityisen tehostetun palveluasumisen tuottajan hyväksymisestä
palvelusetelintuottajaksi ja toimii valvontaviranomaisena
3. lausuntojen antamisesta, esitysten tekemisestä ja muutosten hakemisesta
päätöksiin sekä vastineen ja selitysten antaminen lautakunnan päätöksestä
tehtyyn muutoshakemukseen.
4. lapsen tahdonvastaisen huostaanottoa koskevan hakemuksen tekemisestä
hallinto-oikeudelle, lapsen muusta kuin tahdonvastaisesta huostaanotosta ja
sijaishuoltoon sijoittamisesta, huostaanoton lakkauttamisesta sekä sijaishuollon
muutoksesta silloin kun sosiaalijohtaja ei ole toiminut lapsen asioista vastaavana
sosiaalityöntekijänä
5. lastensuojelulaissa (417/2007) johtavalle viranhaltijalle säädetyistä tehtävistä
sekä sosiaalihuoltolain 12 §:ssä säädetyistä kiireellisistä tehtävistä.
6. lastensuojelulain (417/2007) §:n 62-63, 67, 69 ja 71-73 mukaisista toimenpiteistä
siltä osin, mistä em. pykälien mukaan päätöksen tekee sosiaalihuollon johtava
viranhaltija tai lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
7. sosiaalihuollon antamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä
8. lastenvalvojalle kuuluva ratkaisu- ja toimivalta
9. asukkaiden valinnasta ympärivuorokautiseen hoitoon, palveluasuntoihin ja
kunnan vanhusten vuokra-asuntoihin
10. maahanmuuttajien kotouttamisesta
11. ostopalvelusopimusten tekemisestä perusturvalautakunnan hyväksymien
perusteiden tai päätösten mukaisesti
12. asiakkaan ja hänen edustajansa tietojen annosta asiakkaalle (AsiakasL 12 § 2
mom) ja muun tiedon annosta (JulkisuusL 14 §)
13. ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle
14. sosiaalipalveluista perittävistä asiakasmaksuista ellei tehtävää ole siirretty
muulle viranhaltijalle tai kun perittäviin asiakasmaksuihin sisältyy harkintaa.
15. palvelusetelien myöntämisestä sosiaalipalveluihin
16. vastuualueen esimiehen sijaisesta
17. veteraaniasioiden yhteyshenkilölle kuuluvista sotaveteraanien palveluista, ja
niihin liittyvistä korvaushakemuksista valtionkonttorille
18. sosiaalihuollon palveluista tehtyjen muistutusten käsittelystä
19.
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19. palvelusetelien myöntämisestä tehostettuun asumispalveluun
20. erityishuolto-ohjelman vahvistamisesta ja erityishuollon palveluista
21. yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta valvontaviranomaisena.
Sosiaalijohtajan virka on keskeinen perustehtävän lisäksi tulevan hyvinvointialueen
valmistelutyössä. Kunnan sosiaalipalveluiden johtamisen lisäksi hyvinvointialueen
tietopyyntöihin vastaaminen sekä muut hyvinvointialueen valmistelevat tehtävät
edellyttävät viran täyttöä mahdollisimman nopeasti. Sosiaalijohtaja siirtyy Varsinais-
Suomen hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 siirtymäsäännösten mukaisesti.
Sosiaalijohtajan virka esitetään täytettäväksi viransijaisuutena 1.8. - 31.10.2022, jonka
jälkeen viranhoito jatkuisi vakinaisena 1.11.2022 alkaen. Sosiaalijohtajalla tulee olla
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen
sosiaalityöntekijän pätevyys ja Valviran lupa toimia sosiaalityöntekijänä.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan sosiaalijohtajan valitsee kunnanhallitus.
Sosiaalijohtajan rekrytoinnin valmistelua varten on hyvä nimetä valintatyöryhmä.

Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää
1. myöntää täyttöluvan sosiaalijohtajan viran täyttämiseksi 1.8.2022 alkaen edellä
selosteella eritellyin perustein ja
2. nimetä sosiaalijohtajan rekrytointia valmistelevaan valintatyöryhmään
viranhaltijoista kunnanjohtajan sekä 1 - 3 luottamushenkilöä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Rekrytointityöryhmään valittiin kunnanjohtajan lisäksi Tomi Kauhanen, Jukka Leino ja
Liisa-Anneli Holmberg.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että nyt rekrytoitavan sosiaalijohtajan tehtäväkohtainen
palkka on 5 000 euroa. Sosiaalijohtaja toimii myös Auran kunnan vastaavana
kuraattorina.
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§ 101
Tiedoksiannot kunnanhallitukselle
Liitteet

1 Pöytyä_kunnanvaltuusto_Ote_Kvalt_2.5.pdf
Kunnanhallituksen tiedoksi saapuneet tiedotteet, kirjeet ja päätökset:
Pöytyän kunnanvaltuusto 2.5.2022 pöytäkirjan ote §16 Pöytyän
kansanterveystyön kuntayhtymän purkamisesta 31.12.2022
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Hallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi.
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§ 102
Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
1. Kunnanhallitus päätti, että sosiaalityöntekijän virka laitetaan avoimeen hakuun
yhdessä sosiaalijohtajan viran kanssa. Valintaryhmään valittiin samat henkilöt kuin
sosiaalijohtajan rekrytointiin.
2. Kunnanhallitus päätti, että Kh päätös 14.3.2022 § 50 otetaan määräaikaisesti
käyttöön 24.5. - 31.8.2022.
Tiedoksi
Osa no 2: Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima, esihenkilöt, pääluottamusmiehet
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Muutoksenhakukielto
§91, §92, §93, §95, §96, §97, §98, §100, §101
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§99, §102
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei
muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä
(7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto
saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä
päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen
asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa
kunnan keskushallinnosta.
Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45

