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§ 146
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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§ 147
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 Virpi Kauhanen ja Taru Sahla.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kauhanen ja Taru Sahla.
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§ 148
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 31.8.2020 pitämässään kokouksessa käsitellyt ja päättänyt
seuraavat asiat:
§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 28 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 29 Rakennusvalvonnan taksan päivitys 2020
§ 30 Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2031
§ 31 Luottamushenkilön muuttaminen pois paikkakunnalta
§ 32 Osavuosiraportti ajalta 1.1. - 30.6.2020
§ 33 Kunnan talouden tasapainottaminen vuosina 2020 - 2022
§ 34 Luottamushenkilön muuttaminen pois paikkakunnalta
§ 35 Muut asiat
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
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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Kunnanhallitus, § 115,22.06.2020
Kunnanhallitus, § 149, 14.09.2020
§ 149
Kunnanviraston tilojen kilpailuttaminen
AurDno-2020-309
Kunnanhallitus, 22.06.2020, § 115
Vuonna 1974 valmistuneessa kunnantalossa on todettu merkittäviä sisäilmaan liittyviä
ongelmia. Jo aiemmin sosiaalitoimiston tilat on suljettu ja toiminnot siirretty toisiin
tiloihin. Vuoden 2018 keväällä kunnanviraston hallinto- ja teknisen toimen tiloista
tehtiin laaja sisäilmaan liittyvä selvitys. Vahanen-Yhtiöiden 24.5.2018 laatimassa
raportissa listattiin keskeiset toimenpiteet sisäilman laadun takaamiseksi. Samalla
arvioitiin, että kunnanvirastossa voitaisiin työskennellä vielä seuraavan 5 vuoden
aikana turvallisesti.
Raportin mukaisista toimenpiteistä huolimatta koetun sisäilman laatu ei ole
parantunut. Uudelleen tehdyt merkkiainekokeet osoittivat, että tehdyistä
tiivistyskorjauksista huolimatta ulkoseinistä ja alapohjasta löytyy useita eri
ilmavuotokohtia, joiden korjaus tulee erittäin kalliiksi. FCG:n tekemän
kustannuslaskennan mukaan pelkkä tiivistyskorjaus kunnantaloon maksaisi 831 000 €:
a (alv 0 %) ja laaja korjaus 1 455 000 €:a (alv 0 %). FCG:n tekemä elinkaarilaskelma
osoittaa, että uudisrakennus tulee pitkällä aikajaksolla selkeästi korjausta
edullisemmaksi vaihtoehdoksi.
Tällä hetkellä kunnanviraston hallinnosta on jouduttu kaksi työntekijää siirtämään
väistötiloihin. Lisäksi useat työntekijät kokevat sisäilmaan laatuun liittyviä
terveydellisiä haittoja. Korona-epidemian aikainen etätyö on helpottanut tilannetta,
mutta suurella todennäköisyydellä ongelmat kasvavat, kun syksyllä on tarkoitus palata
normaaliin toimistotyöhön. Jatkuva etätyö kunnanviraston työntekijöille ei ole
mahdollista, koska merkittävä osa viraston työntekijöistä toimii
asiakaspalvelutehtävissä. Nykyinen hajasijoitus aiheuttaa myös toiminnallista haittaa
normaalitilanteeseen nähden mm. sijaistamisen, tiedonkulun ja työnjaon osalta.
Viimeisen vuoden aikana on etsitty vaihtoehtoisia tiloja ja ratkaisuja kunnanvirastolle.
Siirtokelpoiset toimistotilat ovat lyhytaikainen ratkaisu ja tulevat pyydettyjen
tarjousten perusteella kalliiksi. Lisäksi on selvitetty keskustaajamassa olevien vapaiden
ja mahdollisesti vapautuvien tilojen soveltuvuutta kunnanviraston toimitiloiksi.
Tarkastellut tilat ovat kunnalle liian pieniä ja lisäksi edellyttävät merkittäviä
muutoskustannuksia, mikä tekee tilojen käyttöönotosta kallista. Kustannuksia lisää se,
että kunnan arkistoa ei näihin tiloihin ole mahdollista sijoittaa, jolloin kunnan tulisi
lisäksi ylläpitää kunnantaloa, jotta arkisto saadaan pidettyä toiminnassa. Arkistotilat
ovat päivittäisessä käytössä mm. teknisen toimen, toimistosihteerien ja
taloushallinnon toimesta.
Kunnan nykyiset hallinnolliset toiminnot on hajasijoitettu 3 eri tilaan: kunnantaloon,
Paloaseman yläkertaan ja Tilhelään. Lisäksi sisäilmaongelmista johtuen on jouduttu
ottamaan käyttöön yksi kunnan vuokra-asunto. Näiden tilojen ylläpitokustannukset
ovat yhteensä n. 95 000 euroa vuodessa. Lisäksi kunnantalolla joudutaan
varautumaan lisääntyviin kustannuksiin sisäilmaongelmien ratkaisemisessa. Mikäli
päädyttäisiin yksiin yhteisiin kunnanviraston tiloihin, voitaisiin sekä Tilhelästä että
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kunnanvirastosta kokonaan luopua ja etsiä vuokralaisia Palokunnan talon yläkertaan.
Samalla säästyisivät näihin tiloihin jo varatatu investointimäärärahat.
Selvitykset ovat osoittaneet, että nykyaikaisten toimistotilojen vaatimusten
sovittaminen sellaisiin vanhoihin rakennuksiin, jotka ovat alun perin suunniteltu
muuta kuin toimistokäyttöä varten, ei yleensä ole taloudellisesti kannattavaa.
Päätöksenteossa tulee huomioida myös tilojen toiminnallisuuden vaikutuksia.
Uudisrakentamisen yhteydessä on mahdollista kiinnittää erityistä huomiota
toiminnallisuuteen mm. tilojen monikäyttöisyyteen ja laatutasoon liittyen.
Uudisrakennuksella voidaan myös varmistaa, että työntekijöillä on tämän päivän
vaatimukset täyttävät terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat.
Kokonaisuutena tarkasteltuna taloudellisesti edullisinta ja toiminnallisesti tehokkainta
on muuttaa nykyisistä hajautetuista tiloista suoraan lopulliseen yhtenäiseen uuteen
tilaan, joka on varta vasten rakennettu toimistokäyttöön.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että
1. kunnanviraston tilat kilpailutetaan vuokramallilla
2. kilpailutus ostetaan Sarastia Oy:ltä
3. kilpailutusasiakirjat hyväksytään elokuun kunnanhallituksen kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 14.09.2020, § 149
Tekninen toimisto on täydentänyt tarjouspyyntöä ja siihen liittyviä asiakirjoja.
Tekninen johtaja ja rakennustarkastaja esittelevät kokouksessa oheismateriaalina
olevat tarjouspyyntöasiakirjat.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevat tarjouspyyntöasiakirjat ja oikeuttaa
kilpailutuksen suorittavan Sarastia Oy:n tekemään niihin hankintalain / kilpailutuksen
mahdollisesti edellyttämiä pieniä muutoksia.
Päätös
Esittelijän ehdotuksesta asia päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun.
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§ 150
Vapaa-aikasihteerin viransijaisuus
AurDno-2020-347
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Vapaa-aikasihteeri toimii vapaa-aikalautakunnan valmistelijana ja esittelijänä. Vapaa-
aikasihteeri on jäämässä 27.10.2020 alkaen virkavapaalle 10 - 12 kuukaudeksi. Vapaa-
aikatoimen tehtävistä nuorisotyö ja liikunta- sekä kulttuuritoimi ovat kunnan
lakisääteisiä tehtäviä. Näiden lisäksi vapaa-aikasihteerin vastuualueisiin kuuluvat
virkistysalueen palvelut ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävät. Tehtäviin kuuluvat
myös vapaa-aikatoimen palveluista huolehtiminen, nuorten elinolojen parantaminen
ja harrastustoiminnan koordinointi. Vapaa-aikasihteeri toimii suorana esimiehenä
nuorisotyöntekijälle, osa-aikaiselle nuoriso-ohjaajalle (aluehallintoviraston
avustuksella palkattu), osa-aikaisille ohjaajille ja taiteilijoille (lyhyet toimintokohtaiset
työsuhteet), kesäkaudella nuorille kesätyöntekijöille ja virkistysalueen aluehoitajalle
sekä hanketyöntekijöille. Hanketyöntekijöitä ko. ajalla tulevat olemaan
teatterihankkeen työntekijä (50% työntekijä puoli vuotta). Perehdytyksen vapaa-
aikatoimen työtehtäviin hoitaa vapaa-aikasihteeri, joka vastaa muutoinkin toimintojen
suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuudessaan. Vapaa-aikasihteerin työlle on
ominaista useiden eri aikajanoilla kulkevien projektien ja toimintojen yhtäaikainen
kokonaishallinta.
Liikuntatoimi on kunnan tehtävistä ollut vähimmällä panostuksella, sillä
paikkakunnalla on aktiivista yhdistystoimintaa, yksityistä palvelutuotantoa ja
kansalaisopiston palveluja. Liikuntapalveluiden osalta pääpaino on sisä- ja
ulkoliikuntavuorojen jakamisessa ja muiden vuorojen sopimisessa sekä
tiedottamisessa. Myös liikunnan palveluketjun suunnitteluun on panostettu viime
aikoina yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa esim. kohdennetuille ryhmille palveluja
tarjoten yhteistyössä. Tälle uusinta jatkumoa tulee olemaan Arkeen voimaa
toimintamallin käyttöönotto, joka toteutetaan jokaisessa Varsinais-Suomen kunnassa.
Jotta uuden liikuntalain velvoitteet tulee täytetyksi kunnan tulee kuitenkin panostaa
ennaltaehkäiseviin liikuntapalveluihin enemmän. Kulttuuritoimen tehtävistä eniten
aikaa vievät taidekurssien ja kulttuuritapahtumien organisointi. Gallerian näyttelyiden
sopiminen on ollut viimeisin tehtävänkuvaan lisätty työtehtävä. Lisäksi nuorisotyöhön
on yhdistetty kulttuurisia tapahtumia.
Vapaa-aikalautakunnan palkat ja palkkiot ovat vuositasolla noin 90.000 euroa ilman
palkkojen sivukuluja, joista kertyy hieman yli 20.000 euroa. Palveluiden ostoihin on
budjetoitu tämän vuoden talousarvioon 40.340 €, tarvikkeisiin 9.200 € ja
yhdistysavustuksiin 19.000 €. Vapaa-aikasihteerin palkkakustannus vuodeksi on noin
43.000 euroa.
Auran kunnan aiempien ja nykyisten talouden tasapainottamistoimenpiteiden myötä
vapaa-aikasihteeri on hakenut avustuksia ja hankerahoituksia eri lähteistä (EU,
Erasmus+, Aluehallintovirasto). Vapaa-aikasihteerin hallinnoimia yksittäisiä hankkeita
osuu virkavapaan ajalle seitsemän. Lisäksi on sovittuja yhteistyöhankkeita, joihin
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vapaa-aikasihteeri osallistuu. Avustusten arvioitu euromääräinen osuus vapaa-
aikasihteerin hallinnoimien hankkeiden osalta on 152.331,50 €. Mikäli avustus
koulunuorisotyöhön saadaan, aloittaminen vaatii nuoristotoimen ja koulun
yhteistyötä. Käytännössä esimiestyö on järkevintä osoittaa koulunuorisotyöntekijälle
rehtorin työpanoksesta.
Tulevan vuoden osalta koronaviruspandemia muodostaa edelleen epävarmuutta
yleisötapahtumien järjestelyissä. Kun fyysiset nuorisotilat sulkeutuivat ja vapaa-
aikatoimen tapahtumat peruuntuivat loppukevääksi, kunta ei lomauttanut
henkilöstöä. Henkilöstö keskittyi tällöin tiedotukseen ja vaativampien suunnitelmien
tekoon sekä nuorisopalveluiden tarjoamiseen verkossa. Toiminta- ja
hyvinvointikertomuksen tavoitteiden saavuttamisessa on työtä tehtävänä, vaikka
yleisötapahtumia ei voisi järjestää. Yksilöllisen nuorisotyön tarve kasvoi pandemian
aikana, jolloin vapaa-aikasihteerin nuorisosihteerin tehtäviin käyttämä työaika kasvoi
nuorisotyön toimintapojen linjausten sekä kehittämisen myötä. Nuorisotyön, koulun
ja sosiaalitoimen yhteistyö on nyt hyvällä mallilla sujuen ilman vapaa-aikasihteerin
työpanosta.
Vapaa-aikasihteerin opintovapaan sijaisuutta talvella hoitanut henkilö ei ole
käytettävissä uuteen sijaisuuteen. Organisaation ulkopuolelta tulevan henkilön
työpanoksesta kuluu ensimmäisten kuukausien aikana paljon aikaa
yhteistyökumppaneiden selvittämiseen ja yhteydenottoihin, ohjelmien opetteluun
sekä organisaation toimintatavan selvittelyyn. Tässä työssä hyödynnetään
monipuolisesti organisaation muuta henkilöstöä, jotta ajankohtaiset asiat saadaan
sujuvasti hoitumaan. Sijaiselta kuluu helposti muutamasta kuukaudesta puoleen
vuoteen erilaisten asioiden opetteluun, ennen kuin työtehtävät alkavat sujua
itsenäisesti.
Hallintotoimistossa on keskusteltu vapaa-aikasihteerin tehtävien mahdollisesta
jakamisesta kunnan nykyisen henkilöstön kesken. Tehtävässä on erotettavissa kolme
pakettia, joita voitaisiin hyvällä yhteistyöllä hoitaa. Tiedottaminen, ilmoittautumiset
tapahtumiin ja muut niihin liittyvät järjestelyt muodostaisivat yhden kokonaisuuden,
tapahtumien suunnittelu ja organisointi, yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja
verkostotapaamiset muodostaisivat toisen kokonaisuuden ja kolmannen
kokonaisuuden muodostaisivat talouden suunnittelu ja seuranta sekä hallinto.
Tehtävät voitaisiin jakaa toimistosihteerille (viestintä ja tiedottaminen),
kehittämisjohtajalle (yhteistyö, tapahtumat ja verkostot) ja hallintojohtajalle (talous ja
hallinto). Hankkeiden raportointi ja rahoitushakemukset hoidettaisiin yhteistyössä.
Toiminta pystyttäisiin järjestämään melko pitkälti talousarvioon suunnitellulla tavalla.
Tehtävistä karsittaisiin seminaareihin osallistumiset, pienet erilliset tapahtumat ja osa
yhteistyöverkostotoiminnasta. Toimistosihteeri on jo nyt osallistunut tiedottamiseen
ja viestintään. Kehittämisjohtaja tekee pitkälti samojen toimijoiden kanssa yhteistyötä
eri tapahtumien järjestelyissä ja muissa projekteissa. Lisäksi hänellä on ennestään
esimieskokemusta, laajat verkostot ja hyvät organisointitaidot. Organisaation
toimintatavat, ohjelmistot ja ihmiset ovat jo ennestään tuttuja. Isolla
todennäköisyydellä myös Koronaviruspandemia rajoittaa talven aikana
tapahtumatuotantoa. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet ovat tällä hetkellä
valmistelussa, joten väliaikainen toimintamuutos ensi vuodelle voidaan helposti
huomioida.
Kunnan taloudellinen tilanne näyttää loppuvuoden ja etenkin ensi vuoden osalta
erittäin haasteelliselta. Valtuuston hyväksymä säästöohjelma ei tule riittämään
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sellaisenaan, vaan kunnan on löydettävä lisää keinoja talouden tasapainotukseen.
Edellä ehdotetun tehtäväjärjestelyn kautta saataisiin 25 000 - 28 000 euron
palkkakustannussäästö riippuen siitä paljonko toimistosihteerille ja
kehittämisjohtajalle lisävastuista korvattaisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että vapaa-aikasihteerin tehtävät jaetaan anotun virkavapaan
ajaksi toimistosihteerille, kehittämisjohtajalle ja hallintojohtajalle.
Äänestykset
Asian jättäminen pöydälle. JAA jätetään pöydälle EI ei jätetä pöydälle.
Jaa
Jouko Vähä-Rahka
Juhani Yli-Pohja
Jukka Leino
Ei
Kari Koivu
Sanna Laine
Virpi Kauhanen
Taru Sahla
Annetaanko täyttölupa. Esittelijän ehdotus JAA, täyttö 100 % työntekijällä täyttö EI.
Jaa
Jouko Vähä-Rahka
Jukka Leino
Juhani Yli-Pohja
Ei
Kari Koivu
Taru Sahla
Virpi Kauhanen
Sanna Laine
Päätös
Taru Sahla esitti, että täytetään viransijaisuus 100 %:lla työntekijällä. Jouko Vähä-Rahka
ehdotti asian jättämistä pöydälle. Jukka Leino kannatti. Kari Koivu ja Virpi Kauhanen
kannattivat Taru Sahlan ehdotusta.
Suoritettiin kaksi äänestystä. Kunnanhallituksen päätökseksi tuli täyttöluvan
myöntäminen viransijaisuuteen.
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§ 151
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvion laadintaprosessin aikataulu sekä
palvelusopimusneuvottelut
AurDno-2020-374
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Yhtymähallitus 26.8.2020 ote § 104
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt ehdottaa
jäsenkunnilleen tarkkaa talousarvion valmisteluaikataulua. Ehdotuksen mukaan
talousarvio olisi valmiina kuntien valtuustojen käsittelyä varten viikon 47 jälkeen.
Palvelusopimusneuvottelut aloitetaan viikolla 36. Yhtymähallitus pyytää
kunnanhallituksia nimeämään kuntien neuvottelijat. Yhtymähallituksen päätös on
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymän talousarvion valmisteluaikataulun tietoon
saatetuksi. Lisäksi hallitus päättää nimetä palvelusopimusneuvottelijat.
Päätös
Kunnanhalllitus merkitsi kuntayhtymän talousarvion laadinnan aikataulun tietoon
saatetuksi ja nimesi palvelusopimusneuvottelijoiksi Mika Joen, Jukka Leinon ja Heikki
Isotalon.
Tiedoksi
Lauri Ämmälä, Pirjo Hiltunen
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§ 152
Talouden toteuma tammi-heinäkuulta 2020
AurDno-2020-375
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 tot heinäkuu 2020
2 Kunnan tuloveroennuste
Auran kunnan talouden toteumassa ei vielä heinäkuun loppuun mennessä näy
Koronapandemian vaikutuksia merkittävästi. Ostopalvelut kuntayhtymiltä ovat
ylittyneet reilulla parilla prosentilla johtuen Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän
laskutuksesta, joka toteutuu suurempana kuin kunnan talousarvioon arvioitu summa.
Palkat ovat pysyneet tasaisessa toteumassa, vaikkakin syksyn osalle pelätään
sijaiskustannusten merkittävää nousua. Tarvikkeista hoitotarvikkeet ovat jo nyt
ylittyneet reilusti talousarvion summasta, mikä johtuu pitkälti
Koronaviruspandemiasta. Vakuutuksiin käytetty summa on myös ylittänyt jo reilusti
talousarvion. Edellä mainitut kokonaisummat ovat koko kunnan näkökulmasta
pienehköjä.
Kunnan verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet heinäkuun loppuun mennessä
talousarvioon kirjatulla tavalla. Verotuloista jäi elokuun tillityksessä uupumaan noin
puoli miljoonaa euroa verrattuna toivottuun toteumaan. Maksu- ja myyntituotot ova
toteutuneet noin 50 %:lla heinäkuun lopun tilanteessa.
Kunnan tuloslaskelma ja kuntaliiton tuottama verotuloennuste vuoteen 2023 ovat
liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee heinäkuun 2020 tuloslaskelman tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 153
Luokanopettajan perhevapaan sijaisuus
AurDno-2020-369
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Yhtenäiskoululla on tulossa luokanopettajan perhevapaan sijaisuus ajalle 19.10.2020 -
5.6.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan luokanopettajan sijaisuuteen ajalle 19.10. -
5.6.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ville Kouki, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima
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§ 154
Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi
AurDno-2020-386
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Sote-lausunto Aura.pdf
Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyytävät Manner-
Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta lausuntopyynnössä mainituilta
25.9.2020 mennessä lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta koskien sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaa uudistusta.
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat.
Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja
terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata
ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan
tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Pelastustoimen uudistuksen
tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös
tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen
valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta.
Esityksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 sote-maakuntaa, joille siirrettäisiin
kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
tehtävät. Uudenmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisvastuu poikkeaisi muun maan ratkaisusta siten, että Helsingin kaupungille
jäisi kuitenkin edelleen niiden järjestämisvastuu. Lisäksi palvelujen järjestämisestä
vastaisi Uudellamaalla neljä sote-maakuntaa ja terveydenhuollossa lisäksi HUS-
maakuntayhtymä. Ympäristönterveydensuojelu sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen jäisivät kuntien tehtäviksi mutta edistämistehtävä olisi myös sote-
maakuntien tehtävä. Opiskeluhuollon koulukuraattori- ja koulupsykologitehtävät
siirtyisivät kuitenkin sote-maakunnille.
Sote-maakunnat olisivat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto.
Uudet sote-maakunnat olisivat alueeltaan nykyisiä maakuntia vastaavia, mutta
Uudenmaan maakunnan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien osalta
poikettaisiin nykyisestä maakuntajaosta. Sote-maakuntien ylin päättävä toimielin olisi
vaaleilla valittava sote-maakuntavaltuusto.
Sote-maakuntalaissa säädettäisiin sote-maakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa
sekä talouden tarkastusta koskevat säännökset. Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annettavalla lailla siirrettäisiin kunnallisen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisvastuu perustettaville sote-maakunnille. Pelastustoimen
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järjestämisestä annettavalla lailla siirrettäisiin kunnallisen pelastustoimen
järjestämisvastuu perustettaville sote-maakunnille.
Ehdotuksessa säädettäisiin täsmällisemmin sote-maakunnan järjestämisvastuusta
sekä tarkkarajaisemmin palvelujen hankkimisesta yksityisiltä palvelutuottajilta sekä
vuokratyövoiman käytöstä. Voimaanpanolaissa säädettäisiin sellaisten sote-
maakunnalle siirtyvien ostopalvelusopimusten mitättömyydestä, joissa olisi sovittu
ehdotettujen järjestämisvastuuta ja ostopalveluja koskevien järjestämislain
säännösten vastaisesti, jos sopimusta ei voida muuttaa lainmukaiseksi.
Sote-maakuntien toiminta rahoitetaan pääosin valtion rahoituksella ja osaksi
palvelujen käyttäjiltä perittävillä asiakasmaksuilla. Rahoituksesta säädettäisiin sote-
rahoituslailla. Rahoitus määräytyisi laskennallisesti osin sote-maakunnan palvelujen
tarpeen sekä olosuhdetekijöiden perusteella. Pelastustoimen rahoitukseen vaikuttaisi
lisäksi riskikerroin. Valtion rahoitus olisi sote-maakunnille yleiskatteellista.
Rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle, on valtion tuloja lisättävä ja kuntien tuloja
vastaavasti vähennettävä niiltä pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Tämän takia
valtion verotuloja ehdotetaan kasvatettavaksi kiristämällä valtion ansiotuloverotusta.
Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, velvoitetaan kunnat alentamaan kunnallisveroa.
Kunnallisveron vähennys olisi 12,63 prosenttiyksikköä kaikissa kunnissa. Myös kuntien
osuutta yhteisöveron tuotosta alennettaisiin ja valtion osuutta vastaavasti
kasvatettaisiin.
Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan vähennettäväksi siirtyviä tehtäviä vastaavalta
osalta ja tästä sekä kunnallisveron alentamisesta aiheutuvia. muutoksia rajoitettaisiin
valtionosuusjärjestelmään sisällytettävällä pysyvällä määräytymistekijällä ja
valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasauksella.
Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluksessa oleva
henkilöstö siirtyisi Helsingin kaupungin palveluksessa olevaa henkilöstöä lukuun
ottamatta sote-maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden
mukaisesti. Sairaanhoitopiirien ja kehitysvammaisten erityishuoltopiirien
kuntayhtymät sekä niiden omaisuus, vastuut ja velvoitteet siirtyisivät sote-
maakunnille. Sote-maakunnille siirtyisi kunnista sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämiseen liittyvä irtain omaisuus. Omaisuussiirroista ei
suoritettaisi korvausta kunnille eikä kuntayhtymille muutoin paitsi sellaisissa
tilanteissa, joissa kunnan taloudellinen itsehallinto kaventuisi.
Ehdotuksen mukaiset sote-maakunnat perustettaisiin mahdollisimman pian lakien
hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin
muualla paitsi Helsingissä 23.1.2022. Ensi vaiheessa sote-maakuntien väliaikaishallinto
ja maakuntavaalien jälkeen valittujen sote-maa-kuntavaltuustojen toiminnan
käynnistymisen jälkeen sote-maakunnat valmistelevat toiminnan organisoinnin sekä
henkilöstö-ja omaisuussiirrot yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa siten, että
sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen säädettävien
palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi sote-maakunnille vuoden 2023 alusta
lukien.
Esitykseen liittyvät lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan vuoden 2023 lukien.
Uudistuksen voimaanpanolain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.
Lisäksi sote-maakuntalakia sovellettaisiin osittain jo heti sote-maakuntien toimintaan.
Luonnos hallituksen esityksestä löytyy kokonaisuudessaan lausuntopalvelu.fi -
sivustolta tai sote-uudistus -sivustolta : https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020
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Luonnos Auran kunnan lausunnosta on esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon hallituksen
esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
STM, VM, Sis.M kirjaamot
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§ 155
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja
jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen
käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja
tai kunnanjohtaja.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan
oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen
esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Kunnanjohtaja
Muu päätös:
§ 11 Ennakkotieto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä, 01.09.2020
§ 12 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen - tila Kuovila, 01.09.2020
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.8. -
10.9.2020 ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 156
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja
jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen
käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja
tai kunnanjohtaja.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan
oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen
esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 14 Kuntatodistuslainan uusiminen, 06.08.2020
§ 15 Kuntatodistuslainan uusiminen, 07.09.2020
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ja päättää,
ettei se käytä otto-oikeutta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
Ei kirjattavia muita asioita.
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Muutoksenhakukielto
§146, §147, §148, §149, §150, §151, §152, §153, §154, §155, §156, §157
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

