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§ 78
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
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 79
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 Sanna Laine ja Juhani Yli-Pohja.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiinn Sanna Laine ja Juhani Yli-Pohja.
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Tekninen lautakunta, § 14,08.04.2021
Tekninen lautakunta, § 27,06.05.2021
Kunnanhallitus, § 77,10.05.2021
Sivistyslautakunta, § 42,11.05.2021
Sivistyslautakunta, § 49,18.05.2021
Kunnanhallitus, § 80, 24.05.2021
§ 80
Kivikoulun kunto ja tulevat peruskorjaukset
AurDno-2021-119
Tekninen lautakunta, 08.04.2021, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Kivikoulun kuntoa on selvitetty kouluverkkoselvityksen yhteydessä. Rakennuksen
elinkaari alkaa olla loppupäässä ja mikäli rakennusta halutaan käyttää vielä pitkään se
vaatii laajoja peruskorjauksia. Ramboll Oy on tehnyt kiinteistöön kuntotutkimuksen ja
tutkimuksessa on suositeltu käyttöä turvaavia toimenpiteitä ja peruskorjausta.
Ramboll OY:n kanssa yhdessä tehdyn arvion mukaan rakennusta voidaan turvallisesti
käyttää n.15 vuotta pienillä peruskorjauksilla ja käyttöä turvaavilla toimenpiteillä.
Rakennuksen kuntoa on käsitelty useaan otteeseen kouluverkkoselvityksen
yhteydessä ja teknisessä lautakunnassa. Lisäksi rakennuksen kuntoa on käsitelty
sisäilmatyöryhmässä 8.4.2021. Kivikoulun terveellistä/turvallista käyttöä on selvitetty
altistumisolosuhdeselvityksen ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksen yhteydessä.
Rakennuksen käyttäjillä ei ole ollut sisäilmaongelmaan viittaavia oireita ja rakennus on
ollut koko ajan koulun käytössä. Työsuojelulle ei ole tehty haittailmoituksia
sisäilmasta. Sisäilmakyselyn yhteydessä on kuitenkin tullut esille että kivikoulun
ilmanvaihtoon ei olla tyytyväisiä. Rakennuksessa opetetaan ”luovia aineita” tekninen
työ, kuvaamataito, musiiki ja tekstiilityö.
Tarkempaa korjaussuunnitelmaa käsitellään kokouksessa.
Käyttöä turvaavat toimenpiteet tehdään kesällä 2021 ja muutostöille hyväksytetään
erillinen määräraha.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta toteaa kivikoulun kunnon tietoon saatetuksi ja hyväksyy esitetyn
korjaussuunnitelman.
Seuraavassa kokouksessa käsitellään kustannusarviota.
Päätös
Tekninen lautakunta jätti kivikoulun korjaussuunnitelman päätöksen pöydälle ja sen
käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
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Päätöksen tekoa varten pitää korjaamista ja kustannuksia selvittää laajemmin
sekä kartoittaa mahdollisia väistötiloja.

Tekninen lautakunta, 06.05.2021, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Kivikoulun kuntoa on kartoitettu lisää ja mahdollisia muutostöitä selvitetty.
Mahdollisista väistötiloista ja muutostöistä on tehty erillinen suunnitelma sekä
kustannusarvio, joita käsitellään kokouksessa.
Sisäilmatyöryhmä esitti että kellarin tiloja ei voi enää ensi lukukaudella käyttää
teknisen työn opetukseen ja rakennukseen ei enää kannata tehdä laajoja
peruskorjauksia. Rakennuksen elinkaari alkaa olemaan lopussa ja uusien tilojen
suunnittelu pitäisi aloittaa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn suunnitelman ja kustannusarvion.
Vaihtoehdot:
1.Kellari otetaan pois käytöstä ja tilat siirretään 1krs:seen.
2.Väistötilat, muista kunnan tiloista.
3.Väistötilat, parakki.
4.Kellari korjataan.
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle erillisen lisämäärärahan lisäämistä
investointiohjelmaan muutostöitä varten.
Päätös
Kivikoulun korjausuunnitelmia ja kustannusarvioita käsiteltiin kokouksessa.
Kivikoulun korjaamiseen on laadittu 4 eri suunnitelmaa. Tavoitteena on että teknisen
työn tilat on käytössä 1.9.2021 mennessä.
Lisäksi vaihtoehtoa 2 pidettiin mahdollisena, mutta tilojen käytöstä pitää saada
käyttäjien näkemys. Tämän vuoksi Tekninen lautakunta päätti pyytää
sivityslautakunnalta lausuntoa tilojen käytöstä ja lausunnon voidaanko muutoksia
nykyisiin tiloihin tehdä.
Tekninen lautakunta päätti lisäksi esittää että tiloihin ei kanata enää tehdä laajoja
peruskorjauksia ja tehtävillä muutoksilla tavoitellaan vähintään viiden vuoden
elinkaarta. Uusien tilojen suunnittelu pitää käynnistää (tarve selvitys) ja suunnittelua
varten pitää perustaa hankeryhmä.
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Tekninen lautakunta päätti valita korjaussuunnitelmaksi vaihtoehdon 1 ja esittää sitä
edelleen kunnanhallituksen pikaiseen käsittelyyn sekä edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus, 10.05.2021, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kivikoulun korjaussuunnitelman kunnanhallituksen
käsittelyyn sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Juhani Yli-Pohja ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Sanna Laine kannatti
ehdotusta. Päätettiin yksimielisesti, että asia palautetaan valmisteluun.

Sivistyslautakunta, 11.05.2021, § 42
Tekninen johtaja Kari Tuohi esittelee asiaa lautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Asia esitellään kokouksessa.
Päätös
Päätettiin palauttaa yhtenäiskoulun rehtorin valmisteluun.

Sivistyslautakunta, 18.05.2021, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanni Rantalainen
sanni.rantalainen@aura.fi
Rehtori
Kivikoulun kuntoa on kartoitettu. Rambollin tekemän selvityksen mukaan (selvitys
annettu 15.12.2020) Kivikoulun tilat kaipaavat laajaa uudistusta. Raportissa
esimerkiksi todetaan, että talon ikkunat ovat ohittaneet käyttöikänsä jo useamman
vuoden ajalta. Julkisivun paikkakorjauksia suositellaan, jotta saadaan julkisivun
pahimmat vauriot korjattua. Rambollin antama altistumisolosuhteiden
arviointiraportti (annettu 19.2.2021) kehottaa keskustelemaan kellarikerroksen tilojen
rajoittamisesta. Rambollin raportin mukaan rakenneavauksista ei havaittu
mikrobiperäistä hajua, mutta Turun yliopiston analyysivastauksen mukaan yhdessä
näytteessä katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa sekä yhden näytteen tulokset
voivat viitata mikrobikasvustoon. Rakenteiden vaurioitumisriskin huomioiden voidaan
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olettaa, että välipohjista kohdistuvien ilmavuotojen sisäilmavaikutus on mahdollinen.
Rakennuksen ikääntynyt talotekniikka aiheuttaa vesivuodon tapahtuessa merkittävän
sisäilmariskin, jossa riski kohdistuu erityisesti eloperäiseen välipohjarakenteeseen.
Käyttöä turvaavat toimenpiteet tulisi tehdä pikaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle lausuntonaan, että koska kivikoulun
tiloissa on annettujen selvitysten mukaan suuria ongelmia, olisi sisäilman kannalta
turvallisinta hankkia koulun piha-alueelle parakkiratkaisu, johon sijoitettaisiin teknisen
työn ja musiikin luokka. Kuvataiteen luokkatilan sijoittaminen selvitetään olemassa
oleviin tiloihin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 80
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Tilatyöryhmä on käsitellyt kivikoulun sisäilmaa ja tilavaihtoehtoja 18.5.2021. Tekninen
lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 20.5.2021. Tekninen johtaja tulee
esittelemään asiaa kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että
1. kivikoulun kellarin tilat poistetaan käytöstä ja alaluokkien puukäsityön opetus
siirretään yhtenäiskoulun teknisen työn tilaan. Tarvittaessa luokan ulkopuolelle
hankitaan välikiakainen parakki
2. mikäli puukäistyön tunnit eivät kaikilta osin mahdu teknisen työn luokkaan, voidaan
osa opetusta järjestää Kirkonkulman koulun puukäsityön luokassa.
3. muiden oppilaiden osalta opetusta jatketaan kivikoulun tiloissa. Kivikouluun
tehdään opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät korjaukset.
4. uuden taito- ja taideaineopetustilan suunnittelu aloitetaan syksyllä 2021
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle 40 000 euron määrärahaa tarvittavien
muutosten ja korjausten tekemiseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 15,08.04.2021
Kunnanhallitus, § 81, 24.05.2021
§ 81
Auraamon teatteritilan rakennustyöt
AurDno-2021-87
Tekninen lautakunta, 08.04.2021, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Kulttuuriharrastusmahdollisuudet Auran kunnan alueella ovat vähäiset.
Esiselvityshanke kartoitti lasten ja nuorten tarvetta teatteriharrastukselle ja
kulttuuriharrastuksille vuonna 2018 kyselytutkimuksella ja kartoittamalla alueen
toimijoita. Alueella ei ollut kyselyn toteutuksen aikana syksyllä 2018 lapsille ja nuorille
mahdollisuuksia säännölliseen ja pitkäkestoiseen teatteri- tai kulttuuriharrastamiseen.
Hankkeen myötä perustetaan Nuorisoteatteri, joka vastaa tarpeeseen ja lisää lasten ja
nuorten mahdollisuuksia paikalliseen harrastamiseen ja luo teatteritilan, jossa voi
osallistua, kehittää itseään ja osallistua taiteen luomiseen. Hankkeen aikana luodaan
Nuorisoteatterille imago ja brändi yhteistyössä kohderyhmän kanssa.
Kunnan omistama vanha liikehuoneisto oli tyhjillään 2018 Auran keskustassa.
Esiselvityksen loppuvaiheessa liikehuoneisto nousi yhdeksi vaihtoehdoksi, jonne voisi
sijoittaa myös nuorisoteatterin tilat. Auran kunta saneerasi liikehuoneiston sisätiloja
elokuussa 2019 ja otti sen käyttöön. Liikehuoneiston nimeksi tuli Auraamo.
Nuorisoteatteria varten on varattiin taloon tiloja (harjoitushuone ja varasto). Lisäksi
tarvitaan kuitenkin kalustusta ja tekniikkaa, jotta teatteri esityksiä voidaan tilassa
esittää. Tilaa voivat käyttää myös muut toimijat, jolloin kaikki toimijat hyötyisivät
yhteistyöstä muun muassa markkinoinnissa.
Auran vapaa-aikatoimi käynnisti hankeen, jossa Auraamon tiloihin rakennetaan
teatteri varusteineen. Hankkeelle on myönnetty erillinen Leader-avustus. Hankkeesta
vastaa Auran kunnan vapaa-aikatoimi. Vapaa-aikatoimi on palkannut hankkeelle
erillisen projekti työntekijän, hanketta suunnitellaan yhdessä vapaa-aikatoimen
työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vapaa-aikatoimi vastaa työntekijän
palkanmaksusta sekä hankkeen kirjanpidosta.
Teatteritilan varuste ja kaluste hankintaa on käsitelty kunnanhallituksessa ja vapaa-
aikatoimi on kilpailuttanut laitehankinnan. Laitehankinnan määrärahaa ja
varustetasoa on karsittu useampaan otteeseen, talousarvioon varattu määräraha
saadaan riittämään laitehankintoja varten, mutta pakollisille rakennustöille ei
määrärahat tule riittämään. Tämän vuoksi talousarvioon varattu määräraha tulee
ylittymään. Rakennustöiden kustannusarvio 14 000€.
Teatteritilan suunnitelmia ja kustannusarviota käsitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
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Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn suunnitelman ja esittää määrä rahan ylitys
oikeutta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös
Päätös on päätösehdotuksen mukainen.

Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 81
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää määrärahan ylitysoikeutta kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää muutoksen investointiohjelmaan
teatteritilan muutostöihin. Muutostyöt maksavat noin 14 000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sivistyslautakunta, § 34,11.05.2021
Sivistyslautakunta, § 45,18.05.2021
Kunnanhallitus, § 82, 24.05.2021
§ 82
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen 1.8.2021-31.7.2022
AurDno-2021-158
Sivistyslautakunta, 11.05.2021, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Anita Peltonen, Tuija Pellosmaa
anita.peltonen@aura.fi, tuija.pellosmaa@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö, Hallintojohtaja
Liitteet

1 Vertailu 2021-22 ltk.pdf
Yksityinen päiväkoti Touhutaskun yrittäjä on ilmoittanut, että se lopettaa
varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajana 30.6.2021. Yrittäjä on valmis vuokraamaan
tilat toimintavälineineen, irtamistoineen ja tarvikkeineen kunnalle 3000,00 euron
kuukausivuokralla ajalla 1.8.2021-31.7.2022.
Varhaiskasvatuspäällikkö on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja järjestää esiopetusta
kunnan 63 esioppilaalle sekä varhaiskasvatusta Touhutaskussa tällä hetkellä oleville
10:lle alle 4 -vuotiaalle lapselle.
Esioppilaita on 63, joista 11 asuu Kirkonkulman alueella ja he ovat todennäköisesti
aloittamassa koulupolkuaan Kirkonkulman koulussa syksyllä 2022. 51 esioppilasta
asuu Aseman seudulla. He aloittavat perusopetuksen Yhtenäiskoululla syksyllä 2022.
Nämä 51 lasta pystytään sijoittamaan Puukoulun esiopetusyksikköön elokuussa 2021
sekä esiopetukseen että esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Yksi
esioppilas on hakenut esiopetuspaikkaa Liedon kunnasta. Loput kymmenen lasta
voidaan sijoittaa pikkupuukoulun kiinteistöön samalle tontille varsinaisen
esiopetuksen kanssa. Tarvittaessa täydentävää varhaiskasvatusta voidaan ostaa
vierellä kiinteistöllä sijaitsevalta Pilke päiväkoti Kurjelta.
2017 syntyneitä tai sitä nuorempia uusia lapsia on hakeutumassa
varhaiskasvatukseen 27. Tämä tarkoittaa sitä,että Pääskynpesä (67 paikkaa) tulee
olemaan täynnä nykyisistä ja aloittavista lapsista. Samoin perhepäivähoidossa (20
paikkaa) paikat täyttyvät syksyn 2021 aikana. Päiväkoti Kurjessa tulee olemaan
elokuun alussa 2021 yli 30 tyhjää paikkaa. Pääskynpesän osalta olisi hyvä jättää
hieman liikkumavaraa, koska se on ainoa yksikkö, jossa tarjotaan iltahoitoa sekä
pienennetyn ryhmän tarjoamaa tukea tehostetussa tai erityisessä tuessa oleville
lapsille.
Kunnanhallitukselta anotaan lupaa lastenhoitajan ja avustajan palkkamiseksi 1.8.2021
lukien. Kunnanhallitus on jo aiemmin myöntänyt luvat varhaiskasvatuksen opettajan
ja lastenhoitajan palkkaamiseksi 1.8.2021 lukien. Syksyä 2022 ennakoitaessa
Pääskynpesän, perhepäivähoidon sekä Pilke päiväkoti Kurjen paikkojen pitäisi riittää
kattamaan varhaiskasvatuksen tarve. Päiväkoti Kurjessa saa olla yhtäaikaisesti paikalla
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84 lasta huomioiden 1-3 -vuotiaiden mitoituksen, jossa neljää lasta kohti tarvitaan yksi
kasvattaja. Päiväkoti Kurkeen on myös mahdollista perustaa luontopäiväkotiin
kuuluva ulkoryhmä, mikäli päiväkodin sisätilojen mitoitukset eivät riitä.
Esiopetus saadaan järjestetttyä kunnan omissa tiloissa myös lukuvonna 2021-2022,
kun pikku-puukouluun perustetaan ryhmä kymmenelle lapselle. Tämän jälkeen
tilantarve helpottaa. Liitteessä on vertailtu erilaisista vaihtoehdoista järjestää
esioppilaiden esiopetus ja varhaiskasvatus 1.8.2021-31.7.2022. Varhaiskasvatus
maksaa kunnan omassa toiminnassa 55,0 euroa lasta kohden päivässä, kun taas
palvelusetelillä tuotettuna 51,7 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että kunta järjestää esiopetuksen puukoulun kiinteistöllä
hyödyntäen molempia rakennuksia.
Äänestykset
Palautetaan valmisteluun EI, käsitellään nyt JAA.
Jaa
Sanna Laine
Ei
Ari-Pekka Haapanen
Kalle Isotalo
Maria Sundqvist
Kimmo Rantala
Niina Aarnio
Heidi Rajakangas
Päätös
Esittelijä muutti päätösehdotusta: esiopetus järjestetään puukoulun kiinteistöllä
ja selvitetään ja mahdollisesti vuokrataan Kurjesta esiopetukseen varta vasten
suunniteltu tila mikäli puukoulun kiinteistölle ei saada esiopetusta mahtumaan.
Kalle Isotalo ehdotti, että sivistyslautakunta päättää, että kunta vuokraa Touhutasku
oy:ltä päiväkoti Touhutaskun tilat toimintakaudeksi 2021-2022 3000,00 euron
kuukausivuokralla. Tiloihin sijoitetaan kunnalliseen päiväkotitoimintaan Kirkonkulman
alueella asuvia esioppilaita ja alle 6-vuotiaita niin, että ryhmän koko on 21
laskennallista paikkaa. Varhaiskasvatuspäällikkö velvoitetaan ylläpitämään
kuukausittain palvelusetelituottajien kanssa yhteistä näkymää lapsimäärän
kehityksestä ja raportoimaan vuosittain sivistyslautakunnan ensimmäisessä
kokouksessa koosteen palvelusetelituottajien palautteesta kunnalle.
Ari-Pekka Haapanen kannatti Isotalon ehdotusta.
Ari-Pekka Haapanen ehdotti, että palautetaan asia valmisteluun. Maria Sundqvist ja
Kalle Isotalo kannattivat. Kalle Isotalo veti aiemman ehdotuksensa pois.
Äänestyksen jälkeen päätettiin palauttaa asia valmisteluun äänin 1-6.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Pilke-päiväkotien johtaja Minna Martikainen osallistui
kokoukseen klo 18.00 - 18.55.
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Sivistyslautakunta, 18.05.2021, § 45
Oheismateriaali
1 Laskelma lapsista
2 Vertailu_2021_22_ltk-2.pdf
Lautakunnan edellisen käsittelyn aikana selvisi, että yksi vaihtoehto lukuvuoden 2021-
2022 esiopetuksen tilajärjestelyihin voisi olla päiväkoti Kurjen esiopetusta varten
suunnitellun tilan vuokraaminen.
Esiopetuksen järjestämisvaihtoehdot:
Kustannus
Kustannus /
Muut kuut €
kuukaudessa €
lapsi / kk
Touhutaskun kiinteistön
vuokraaminen (21 lasta)
Koko esiopetus Puukoulun
tontille, (10 lasta)
Touhutaskun alle 5-v
palvelusetelillä (9 lasta)
Päiväkoti Kurjen tilan
vuokraaminen (21+9 lasta)

16 692 (pois
tulot)

0

878,5
(auralaiset)

15 407

8 300
kertahankin 810,9
ta

22 473

5 300

749,1

Lapsikohtaiseen kustannukseen ei ole laskettu kertahankintana tehtäviä tarvikkeita.
Suurin osa niistä jää kunnan omistukseen ja muuhun käyttöön jatkossa. Tarkempi
laskelma on oheismateriaalina. Jos Kurjesta vuokrataan yksi tila esiopetuksen
käyttöön, käytettävissä olevia lasten paikkoja on tämän jälkeen 63.
Touhutaskun sähkönkulutus on tarkentunut 17.5.2021 klo 12.20 saapuneella
sähköpostilla. Vuosikulutus jaettuna kahdelletoista kuukaudelle maksaa tasattuna 464
euroa kuukaudessa. Varsinaiseen vuokraan sisältyvät vesi, hälytysjärjestelmä, auraus,
hiekoitus, vakuutukset ja talosta löytyvät askartelu- ja opetustarvikkeet.
Lapsimäärät syyskuun alussa ovat tämän hetken arvion mukaan seuraavat:
14.5.2021 tiedossa olevan tilanteen mukaan syyskuun paikat Kurjessa
Lapsia

Paikkamäärä
kunnan
laskennassa

Paikkamäärä
Pilkkeen
laskennassa

Syyskuussa Kurjessa jatkavat,
kertoimin

60,75

57,15

Syyskuussa Kurjessa jatkavat
51
fyysiset lapset

51

Syksylle hakeneet lapset
kertoimin

24,75

23,35

Syksylle hakeneet fyysiset
lapset

15

15

Syyskuun alkuun lapset
yhteensä kertoimin

85,5

80,5

Syyskuun alkuun fyysiset
lapset yhteensä Kurjessa

66

66

Auran kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.05.2021

9/2021

Touhutaskun alle 5-vuotiaat
lapset kertoimin

9,75

9,2

Touhutaskun alle 5-vuotiaaat
fyysiset lapset

9

9

Kaikki syyskuun alun lapset
kertoimin

95,25

89,7

Kaikki syyskuun alun fyysiset
75
lapset mahdollisesti Kurjessa

14 (28)

75

Taulukossa kuvatun tilanteen jälkeen kunnalliseen perhepäivähoitoon jää neljä
tyhjää paikkaa, eli yhden hoitajan lasten verran. Mikäli perhepäivähoitoon sijoitetaan
lapsia siten, että paikat ovat täynnä, vapautuu Kurjesta neljän alle 3-vuotiaan paikat.
Tällöin fyysisiä lapsia olisi maksimissaan 71 Kurjessa syksyllä ja kertoimilla laskettuna
7 paikkaa vähemmän. Tarkemmin lapsimäärä on kuvattu
oheismateriaalissa. Pääskynpesän päiväkodissa on syyskuun alussa tämän hetken
tiedon mukaan 65 lasta. Päiväkoti on 68 paikkainen, jossa on alle 3-vuotiaiden ryhmä
sekä pienennetty ryhmä, joten päiväkoti on täynnä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa
kuinka moni Touhutaskun nykyinen asiakas haluaa hakeutua esimerkiksi Liedon
palveluihin.
Perhepäivähoito on alle 3-vuotiaiden lasten hoitamiseksi kunnalle edullisin vaihtoehto.
Yksi alle 3-vuotias maksaa kunnallisessa perhepäivähoidossa hoidon määrästä
riippuen 270 - 435 euroa kuukaudessa vähemmän kuin palvelusetelillä.
Perhepäivähoitajalla saa olla sijoitettuna neljä lasta lasten iästä riippumatta. Aurassa
varahoitopaikkana käytetään Pääskynpesän päiväkotia.
Kuntaan on toimitettu päiväkoti Pilkkeen kirje, jossa ilmaistaan huoli lasten
riittävyydestä päiväkoti Kurkeen ensi syksynä. Kun kunta otti palvelusetelin käyttöön
vuonna 2017, palvelutuottajille luvattiin, ettei kunta perusta omia uusia päiväkoteja.
Kuntaan on myös toimitettu adressi, jossa vaaditaan, että kunta vuokraa päiväkoti
Touhutaskun kiinteistön ja perustaa sinne esiopetus- ja päiväkotiryhmän. Lapsia olisi
syksyllä Kirkonkulmalla 21.
Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on varhaiskasvatuspalvelua järjestettäessä
huomioitava lapsen etu. Samoin kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta
lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet.
Päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on
järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan. Jos varhaiskasvatuksessa olevan lapsen
varhaiskasvatuksen tarve laajentuu ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista
tai koulutuksesta johtuen, kunnan on kuitenkin järjestettävä laajentuneen tarpeen
mukainen varhaiskasvatuspaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta.
Päiväkoti Pilke Kurki voi tarvittaessa laajentaa nykyisiä hoitoaikojaan. Lisäksi heillä on
mahdollisuus perustaa ulkoryhmä, kunhan riittävä määrä lapsia ryhmään on tulossa.
Näillä ratkaisuilla saadaan tarvittaessa joustavuutta ensi talven toimintaan. Vuoden
päästä tilanne ei ole tilojen suhteen niin kireä, sillä suuri esiopetusryhmä siirtyy
koulun palveluihin.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
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Sivistyslautakunta päättää, että esiopetus järjestetään kunnan omana toimintana
puukoulun kiinteistöllä.
Äänestykset
Esittelijän ehdotus äänestyksessä on JAA ja Kalle Isotalon ehdotus EI.
Jaa
Niina Aarnio
Sanna Laine
Ei
Kalle Isotalo
Kimmo Rantala
Maria Sundqvist
Ari-Pekka Haapanen
Heidi Rajakangas
Päätös
Kalle Isotalo ehdotti, että lautakunta valitsee vaihtoehdoista Touhutaskun
vuokraamisen. Maria Sundqvist kannatti ehdotusta. Järjestettiin äänestys, jossa
esittelijän ehdotus oli JAA ja vastaehdotus EI.
Lautakunnan päätös on Kalle Isotalon ehdotuksen mukainen äänin 2-5.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Sanna Laine, Niina Aarnio ja Tuija Pellosmaa jättivät
asiassa eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.
Eriävä mielipide
Tuija Pellosmaa: Kunnan tulee huomioida päätöksenteossaan kaikkien kuntalaisten
palvelutarve tasapuolisesti. Kirkonkulman kylä ei ole ainoa kylä Aurassa, jossa asuu
lapsiperheitä. 20 paikkaiselle päiväkodille voisi olla tarvetta myös muilla kylillä.
Kunnan talous ei anna mahdollisuutta hajauttaa palveluita näin laajasti. Toisaalta
kunta on linjannut, että kunnan palveluksessa pyritään pitämään joitakin omassa
kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia, joiden kautta myös kylille saadaan
varhaiskasvatusta lähipalveluna. Kunta on myös luvannut
palvelusetelineuvotteluissaan palveluntuottajille, ettei se perusta omia uusia
päiväkotiryhmä.
Sanna Laine, Kokoomus, Niina Aarnio, SDP:
§45 Varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen järjestäminen 1.8.2021-31.7.2022
Haluamme esittää eriävän mielipiteen asiasta. Sivistyslautakunta ei voi päättää uusien
tilojen vuokraamisesta. Hallintosäännön mukaan uusien tilojen vuokraamisesta
päättää Kunnanhallitus. Sivistyslautakunta on ylittänyt näin toimivaltansa.
On esiintynyt myös väärinymmärrystä asiasta, jolloin päätettiin esikoulun
järjestämisestä aikaisemmin. Puheenjohtajan esitys sivistyslautakunnalle oli, että
“esiopetus järjestetään Touhutaskussa mikäli on 7 lasta ryhmässä”. Tämä esitys
harhaanjohti lautakuntaa ja kunnanhallitusta sekä viranhaltijaa. Viranhaltija pyysi
kunnanhallitukselta mielipidettä, mitä asia tarkoittaa, kun on niin ristiriitainen
puheenjohtajan esitys vs tahtotila. Kunnanhallituksessa asia korjattiin “7
esiopetusikäistä lasta”. Päätöksenteossa pidettiin selvänä, että esikoululaiset ovat
esikouluikäisiä lapsia, mutta näin ei ollutkaan. Tämä korjattiin Kunnanhallituksessa
yksimielisesti. Esityksessä ja päätöksen teossa ei tule johtaa harhaan sanamuodoilla
leikkimällä.
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Kuntaan on toimitettu myös päiväkoti Pilkkeen kirje, jossa ilmaistaan huoli lasten
riittävyydestä luontopäiväkoti Kurkeen ensi syksynä. Kun kunta otti palvelusetelin
käyttöön vuonna 2017, palvelutuottajille luvattiin, ettei kunta perusta omia uusia
päiväkoteja. Kunnalla oli siis tahtotila hirsipäiväkotipalveluihin Auran kunnassa.
Sopimuksesta tulee pitää kiinni, eikä perustaa kuntaan omaa päiväkotia. Hienoa on
myös, että kunnassa on luontopäiväkoti, joka mahdollistaa myös erilaisten
toimintaryhmien palvelut mm. “ulkoilmapäiväkoti- ryhmä”. Tämä toimintamuoto on
ollut kovin suosittua muissa kunnissa missä sitä on toteutettu ja lapset saavat nauttia
luonnosta.
Mikäli Pilke päiväkoti Kurki joutuu taloudellisista syistä lopettamaan toimintansa,
meillä ei ole osoittaa siellä oleville 53:lle lapselle uutta varhaiskasvatuspaikkaa ja he
eivät myöskään mahdu kunnan perustamaan päiväkotiin kirkonkulmalle eikä
päiväkoti Pääskynpesään asemanseudulle. Lapsiluvussa on otettu huomioon kaikki,
myös osa-aikaiset lapset. Vanhemmat ovat myös valinneet päiväkodin taajamasta,
jotta mahdollisesti voivat kuljettaa lapsen sinne ilman autoa. Tämä ei varmasti
myöskään ilahduta Auralaisia lapsiperheitä, että varhaiskasvatuspaikka joudutaan
mahdollisesti ostamaan ympäristökunnista.
Pilke päiväkoti Kurki on ilmaissut lautakunnalle myös kokeneensa
epäoikeudenmukaisuutta kohtelussa ja lapsimäärien laskennassa. Tämän tulee
korjaantua ensitilassa. Kunnan tulee kohdella palveluntuottajia oikeudenmukaisesti ja
tasavertaisesti.
Oman varhaiskasvatuspaikan perustaminen on kunnalle myös huomattavasti
kalliimpaa, kuin palvelusetelipäiväkodin palvelut. Asemanseudun lapsiperheiden
palvelujen ei tule heikentyä ja hankaloitua, koska he ovat tarkoituksenmukaisesti
hakeutuneet varhaiskasvatuksen piiriin keskustan alueelle. Päiväkoti Touhutasku on
ilmaissut lopettavansa toimintansa kannattamattomana, niin ei se ole myöskään
kunnalle kannattavaa toimintaa. Asia koskee 21 lasta ( 11 esikoululaista ja 10
varhaiskasvatuslasta) koko kunnan lapsiluvusta. Päättäjien tehtävä on myös ottaa
taloudellinen vastuu, eikä päätös tue millään tavalla tätä asiaa.
Varhaiskasvatuspaikan perustamiseen kirkonkulmalle, tulee vaikuttamaan myös
asemanseudun lapsiperheiden palveluihin, koska sinne on suunnitteilla kesän ajaksi
siirtää Pääskynpesän lapset. Ainakin meille luottamusihmisille näin on esitetty. Tämä
ei varmastikaan miellytä kaikkia asemanseudulla asuvia lapsiperheitä.
Esiopetuksen järjestäminen kunnan omana toimintana yhdessä paikassa on
rakenteellisesti, taloudellisesti ja toimivuuden kannalta myös järkevää. Esikoulu on
järjestetty myös edeltävänä toimikaudella asemanseudulla ja pysyvyyttä tulee vaalia.
Retket, kirjastokäynnit, uimakoulut ja kaikki muu toiminta on yhtenäisempää ja
tasapuolista mikäli esiopetus järjestetään samassa paikassa. Tässä on kyse yhdestä
vuodesta, joten kunnan ei tule lähteä sen vuoksi perustamaan omaa
varhaiskasvatuspaikkaa.
Esiopetus tulee järjestää omana toimintana asemanseudulla, Pilke päiväkoti Kurkea
tulee hyödyntää palvelusetelipäiväkotina ja perhepäivähoitopaikkoja tarjota myös
perheille yhtenä hoitovaihtoehtona. Perhepäivähoitajille tulee tarjota lapsimäärää
minkä he voivat laillisesti ottaa, jotta toiminta pysyy taloudellisesti järkevänä
varhaiskasvatusmuotona. Toiminta tulee saada sujuvaksi ja toimivaksi kunnan ja
palvelujen tarjoajien kesken. Jatkossa toivomme lautakunnan perustavan päätöksensä
faktoihin ja että jäsenet perehtyvät asioihin tarkemmin.
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Erityislastenryhmä joka on ollut pikkupuukoulussa, siirtyy yhtenäiskoululle, josta heille
järjestetään pysyvä paikka. Paikka, jossa otetaan huomioon heidän erityiset
tarpeensa. Yhtenäinen toiminta olisi näin helpompaa yhtenäiskoulun muiden
oppilaiden kanssa ja sosiaaliset kontaktit lisääntyisivät.

Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 82
Liitteet

1 Laskelma lapsista
2 Vertailu_2021_22_ltk-2.pdf
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on päättänyt, että asiassa käytetään otto-oikeutta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että esiopetus järjestetään kunnan omana toimintana
puukoulun kiinteistöllä.
Äänestykset
Esittelijän ehdotus JAA ja Jouko Vähä-Rahkan ehdotus EI.
Jaa
Juhani Yli-Pohja
Sanna Laine
Kari Koivu
Virpi Kauhanen
Jukka Leino
Ei
Taru Sahla
Jouko Vähä-Rahka
Päätös
Jouko Vähä-Rahka ehdotti, että sivistyslautakunnan päätös hyväksytään päätökseksi.
Taru Sahla kannatti tehtyä ehdotusta.
Äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen päätökseksi tuli esittelijän päätösehdotus
äänin 5-2.
Tiedoksi
Anita Peltonen, Kari Tuohi, Sanni Rantalainen
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§ 83
Varajäsenten nimeäminen vaalitoimikuntaan
AurDno-2021-196
Valmistelija / lisätiedot:
Juho Karisaari
juho.karisaari@aura.fi
Kunnanhallitus määräsi 7.12.2020 laitosäänestyksen vaalitoimikuntaan seuraavat
jäsenet
Vaalitoimikunta, varsinaiset jäsenet
• Päivi Perkiö
• Tuula Vairinen
• Ari Vilen
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
1. Anna Kela
2. Matti Heikka
3. Mikko Niemi

Vaalilain 15 §:n mukaan toimikunnalla tulee olla toimintansa järjestämiseksi riittävästi
jäseniä: puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme muuta jäsentä ja
vähintään kolme varajäsentä. Auran kunnassa laitosäänestys järjestetään Käyrän
vankilassa.
Varajäsen Mikko Niemi on 4.5.2021 jätetyissä ehdokashakemuksissa asettunut ehdolle
kuntavaaleissa ja on niin ollen esteellinen osallistumaan laitosäänestykseen
vaalitoimitsijana. Täten vaalitoimikuntaan on nimettävä uusi varajäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää uusia varajäseniä vaalitoimikuntaan kuntavaalien 2021 ajaksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti valita varajäseneksi Mikko Niemen tilalle vaalitoimikuntaan Kari
Koivun.
Tiedoksi
Juho Karisaari, keskusvaalilautakunta
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§ 84
Henkilöstön palkitseminen Koronaviruspandemiatilanteen aiheuttamasta joustavuudesta
AurDno-2021-39
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Juko ry on lähestynyt työnantajaa ehdotuksella työntekijöiden palkitsemisella
Koronapandemian vuoksi. Asiasta on käyty paikallinen neuvottelu 29.4.2021.
Esityksenä on ollut 150 euron kertakorvaus kaikille työntekijöille. Kunnanhallitus on
linjannut asiaa kokouksessaan 10.5.2021 muissa asioissa. Juko:lta on tiedusteltu
sopiiko 150 euron kertakorvaus maksaa Smartum-saldona. Juko:n pääluottamusmies
on hyväksynyt asian 19.5.2021.
Kunnanvaltuusto on jo aiemmin palauttanut Koronapandemian vuoksi henkilöstön
Tyky-rahan 100 euroa, joka oli säästöohjelmassa karsittu. Johtoryhmässä on linjattu,
että lisäkorvaus 150 euroa maksettaisiin tosiasiallisesti työtä tehneille ajalla 1.1.2021 -
30.6.2021. Saldon suuruus olisi riippuvainen osa-aikaprosentista, esimerkiksi 50 %
työaikaa tehnyt saisi 75 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa
henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen 22 500 euroa vuonna 2021. Saldon
myöntämisperuste on esittelytekstissä kerrotun mukainen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 85
Täyttölupa kotihoidon sairaanhoitajan määräaikaiseen tehtävään
AurDno-2021-184
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla-Maija Haapalainen
ulla-maija.haapalainen@aura.fi
Kotihoidossa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa, joista kotihoidon vastaava
sairaanhoitaja jatkaa perhevapaiden jäkeen pitäen myönnettyä vuosilomaa ja
hoitovapaata. Vanhempain loma päättyy 14.8.2021. Kotihoito hakee täyttölupaa
sairaanhoitajan tehtävään ajalle 15.8.2021 - 31.7.2022.
Kotihoidossa tarvitaan vastaavaa sairaanhoitajaa suunnittelemaan hoitoprosesseja,
tekemään päivittäistä työnjakoa, vastaamaan sairaanhoidollisten tehtävien
kokonaisuudesta ja hoitotarviketilauksista, ohjaamaan lähihoitajien työtä, tekemään
viikoittaista yhteistyötä lääkärien ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä
osallistumaan sairaanhoitotyöhön asiakaskäynneillä. Joidenkin kotihoidon asioiden
osalta vastava sairaanhoitaja toimii avopalvelun ohjaajan sijaisena, kun avopalvelun
ohjaaja on vuosilomalla.
Vastaavan sairaanhoitajan tehtävä tulee täyttää sijaisella, jolla on sairaanhoitajan
kelpoisuus. Kotihoidossa on tällä hetkellä yli 60 monisairasta asiakasta, joiden
sairaanhoidollinen vastuu jakautuu kahden sairaanhoitajan kesken. Kotihoito ei pärjää
yhdellä sairaanhoitajalla myöskään sen takia, että sairaanhoitajista toinen tekee
lyhennettyä työaikaa osittaisen hoitovapaan vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhalllitus myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan tehtävään ajalle 15.8.2021 -
31.7.2022 tai enintään siihen saakka,kun vakituinen työntekijä palaa työhönsä.
Määräaikaisuuden peruste on hoitovapaan sijaisuus.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Haapalainen, palkat
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§ 86
Täyttölupa kotihoidon lähihoitajan määräaikaiseen tehtävään
AurDno-2021-185
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla-Maija Haapalainen
ulla-maija.haapalainen@aura.fi
Kotihoito hakee täyttölupaa lähihoitajan määräikaiseen tehtävään ajalle 20.8.2021-
16.11.2023. Kotihoidon lähihoitaja jää vanhempain loman jälkeen hoitovapaalle.
Vanhempain loma päättyy 19.7.2021.
Kotihoidon hoitotyössä toimii kahdeksan lähihoitajaa ja kaksi sairaanhoitajaa.
Kotihoito ei pärjää ilman lähihoitajan hoitovapaan sijaista. Kotihoidon lähihoitajat
huolehtivat kotihoidon asiakkaan perus- ja sairaanhoitotehtävistä sekä hyvinvoinnista
joka päivä ( ma-su) klo 7.00-21.00. Kotihoidossa on noin kuusikymmentä säännöllisen
palvelun asiakasta. Kotikäyntejä tehdään tällä hetkellä arkipäivisin 55-65 käyntiä ja
viikonloppuisin 40-45 käyntiä päivässä. Osa asiakaskäynneistä on pitkiä 1-3 tuntia
kestäviä perushoidon kotikäyntejä tai yhdellä asiakkaalla voi olla 4-5 auttamiskäyntiä
päivän aikana. Kotihoidon lähihoitajat sijaistavat lähes viikoittain vammaispalvelujen
asiakkaiden avustajia. Kotikäyntejä tehdään myös taajaman ulkopuolelle. Lähihoitajat
osallistuvat hoitotyön suunnitteluun ja arviointiin yhteistyössä sairaanhoitajien kanssa.
Asiakkaiden hyvinvointi ja työntekijöiden työssä jaksaminen edellyttävät täyttöluvan
saamista lähihoitajan määräaikaiseen tehtävään.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kotihoidon lähihoitajan tehtävään ajalle
20.8.2021- 16.11.2023 tai enintään siihen asti, kun vakituinen työntekijä palaa
tehtäväänsä hoitovapaalta. Määräaikaisuuden peruste on hoitovapaan sijaisuus.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Haapalainen, palkat
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§ 87
Kirkonkulman alkuopetuksen luokanopettajan viran täyttölupa
AurDno-2021-201
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Kirkonkulman koulun rehtori on irtisanoutunut virastaan kirjeellään 18.5.2021. Hänen
viimeinen työpäivänsä Auran kunnan palveluksessa on 6.6.2021. Tehtävään sisältyy
alkuopetuksen 1 - 2 yhdysluokan opetus, musiikin opetus ja juhlien säestys sekä
koulun johtajan tehtävät. Tehtävä on laitettu kunnan sisäiseen hakuun 20.5. -
26.5.2021 klo 15.00 asti määräaikaisena tehtävänä, jonka jatkoa voidaan tarkastella
uudelleen. Tehtävä on sisäisessa haussa määräaikainen 7.6.2021 - 31.7.2022.
Tehtävän palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan, lisäksi maksetaan TVA-korvausta
johtajan tehtävästä 396,1 €/kk, alkuopetuksesta 100 €/kk, huojennukset OVTES:n
mukaan.
Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Kirkonkulman koulu jatkaa vähintään lukuvuodet
2021 - 2024. Tilannetta tarkastellaan kahden lukuvuoden jälkeen oppilasmäärän
perusteella. Koulussa on tällä hetkellä yhdysluokat 1-2, 3-4, 5-6 sekä pienennetty
ryhmä alakouluikäisille. Koulun oppilasmäärä on tällä hetkellä noin 45. Alkuopetuksen
luokanopettajan tehtävä on välttämätöntä täyttää, sillä ikäluokkien yhdistäminen
edelleen esimerkiksi luokkiin 1-2 ja 3-6 tai 1-3 ja 4-6 toisi suuren haasteen opetuksen
laadukkaalle järjestämiselle ensi elokuusta alkaen tällä aikautaululla ottaen huomioon,
että koulun johtaja on irtisanoutunut.
Mikäli kunnan sisäinen haku ei tuota tulosta, koulun rehtorin tehtävä on mahdollista
antaa yhtenäiskoulun rehtorin hoidettavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Kirkonkulman koulun alkuopetuksen
luokanopettajan tehtävään toistaiseksi, mikäli kunnan sisäinen haku ei tuota tulosta.
Tällöin Kirkonkulman koulun johtajan tehtävä osoitetaan yhtenäiskoulun rehtorille.
Mikäli paikka voidaan täyttää sisäisin järjestelyin, täyttölupa myönnetään
yhtenäiskoululta vapautuvaan tehtävään määräaikaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Vapaa-aikalautakunta, § 23,11.05.2021
Kunnanhallitus, § 88, 24.05.2021
§ 88
Täyttölupa nuorisotyöntekijän vakituiseen työsuhteeseen
AurDno-2021-165
Vapaa-aikalautakunta, 11.05.2021, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Miettinen
leena.miettinen@aura.fi
Nykyinen vakituinen nuorisotyöntekijä on irtisanoutunut siten, että viimeinen työpäivä
on ollut 10.5.2021. Täyttöluvan saamisen ja rekrytoinnin ajaksi palkataan
määräaikainen työntekijä, jotta nuorisokahvilan ja kesän toiminnot saadaan
järjestettyä. Uusi vakituinen nuorisotyöntekijä aloittaa 1.8.2021 tai sopimuksen
mukaan.
Nuorisotyöntekijän koulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto ja työhön
vaaditaan hygieniapassi. Nuorisotyöntekijän tehtäväkuva on laaja. Työtehtäviin kuuluu
nuorisokahvilaan liittyvät tehtävät kuten toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja
budjetin laatiminen, nuorten ohjaaminen, sekä tilojen ja piha-alueiden valvonta.
Työtehtävään kuuluu myös muun muassa nuorten kohtaamista, sosiaalisen median ja
digitaalisen nuorisotyön toimintaympäristön monipuolista osaamista ja hallintaa,
verkostoyhteistyötä, tapahtumien ja loma-aikojen toiminnan suunnittelua ja
toteuttamista sekä nuorisovaltuuston vetäjänä toimiminen.
Tehtävän palkkaluokka on 02VAP060 TVA 2 mukainen: 2,190.01 €/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Miettinen
Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle nuorisotyöntekijän vakituisen
työsuhteen täyttöluvan myöntämistä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 88
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Nuorisotyöntekijän tehtäväkuvaus on oheismateriaalina. Tehtävästä on poistettu
nuorisovaltuuston vetovastuu, mikä sopisi paremmin vapaa-aikasihteerin
tehtäväkokonaisuuteen. Tehtävän tehtäväkohtainen palkka määrittyy tehtävien
vaativuuden mukaisesti ja on 2127,06 €/kk - 2190,01 €/kk. Tehtävään voidaan
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rekrytoida henkilö, joka ei aluksi hoida tehtävään kuuluvia vaativampia tehtäviä, vaan
ottaa ne myöhemmin haltuunsa, jolloin tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan
vastaamaan tehtävän vaativuutta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan nuorisotyöntekijän toimeen 1.8.2021 alkaen.
Lisäksi hallitus myöntää täyttöluvan määäraikaiseen nuorisotyöntekijän tehtävään
ajalle 1.5. - 30.6.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Miettinen, palkat

Auran kunta
Kunnanhallitus
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§ 89
Erityisluokanopettajan tehtävän täyttölupa Kirkonkulman koululle
AurDno-2021-202
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Kirkonkulman koululla on ollut erityisopetuksen pienryhmä lukuvuonna 2020-2021.
Ryhmän toiminta on koettu erittäin positiivisena ja yhteistyö koulun muun toiminnan
kanssa on ollut hyvää. Lasten lähikouluperiaate on toteutunut ratkaisulla. Valtion
avustusta on ollut käytettävissä tarkoitukseen vielä kevään ajan 7463,19 euroa.
Pienryhmää tarvitsevia lapsia olisi tämän hetken tiedon mukaan kuusi kirkolla.
Yhtenäiskoulun ryhmiin pysyttäisiin oppilaat sijoittaman yhtä lukuunottamatta. Tämän
jälkeen ei myöskää jäisi yhtään tilaa pienryhmiin, mikäli lukuvuoden aikana tapahtuu
muutoksia. Lasten etu huomioiden pienryhmän toiminta tulisi jatkaa kirkolla
lukuvuonna 2021 - 2022. Ensi lukuvuoden aikana koulutoimi tekee erityisopetuksen
kokonaisselvityksen ja suunnitelman.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Kirkonkulman erityisluokanopettajan tehtävään
lukuvuodeksi 2021 - 2022. Samalla hallitus päättää, että erityisopetuksen
kokonaisuudesta tehdään kokonaisselvitys ja suunnitelma syksyn 2021 aikana, jotta
mahdollisiin tuleviin muutoksiin voidaan varautua ja sopeutua hyvissä ajoin.
Äänestykset
Esittelijän ehdotus JAA ja Kari Koivun ehdotus EI.
Jaa
Jouko Vähä-Rahka
Taru Sahla
Ei
Sanna Laine
Virpi Kauhanen
Kari Koivu
Juhani Yli-Pohja
Jukka Leino
Päätös
Kari Koivu teki ehdotuksen: erityisopetus järjestetään Asemanseudulla ja tarvittaessa
palkataan osa-aikainen erityisopettaja. Juhani Yli-Pohja kannatti Koivun ehdotusta.
Äänestyksen jälkeen Koivun ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 2-5.
Tiedoksi
Kaisa Olari, Sanni Rantalainen
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Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
Ei ollut kirjattavia muita asioita.
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Muutoksenhakukielto
§78, §79, §81, §83, §84, §85, §86, §87, §88, §90
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§80, §82, §89
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 Nikkarinkuja 8, 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

