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§ 182
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 19.6.2017 päättänyt pitää varsinaiset kokouksensa
toimikaudella 1.6.2017–31.5.2019 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.

Auran kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.11.2018

20/2018

5 (26)

§ 183
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 19.6.2017 päättänyt, että toimikaudella 1.6.2017–
31.5.2019 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 Matti Leppäkoski.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kauhanen ja Matti Leppäkoski.
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Perusturvalautakunta, § 61,03.10.2018
Kunnanhallitus, § 184, 26.11.2018
§ 184
Täyttölupa kotihoidon tukipalvelutyöntekijän toimeen 01.01.2019 lukien
AurDno-2018-277
Perusturvalautakunta, 03.10.2018, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla-Maija Haapalainen, Sirpa Kunnas
ulla-maija.haapalainen@aura.fi, sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja

Kotihoidossa on toiminut tukipalvelutyöntekijä helmikuusta 2013 lähtien. Täyttölupa
ja määräraha on saatu joka vuosi määräaikaiseen tehtävään, joka on muotoutunut
tarkoituksenmukaiseksi tehtäväksi kotihoidon tukipalveluissa. Työaika on 20 tuntia
viikossa ja tehtävään on ajoittain saatu palkkatukea. Nykyinen työntekijä on toiminut
tehtävässään 1.1.2017 lähtien määräaikaisella sopimuksella, joka on viimeksi uusittu
1.1.2018. Määräaikaisuus kestää 31.12.2018 saakka.
Vuoden 2019 talousarvioon on esitetty osa-aikaisen tukipalvelutyöntekijän
vakinaistamista. Tehtävää ei voida enää ketjuttaa eikä sitä voida siirtää kotihoidon
muiden työntekijöiden eli lähihoitajien tehtäväksi.
Tukipalvelutyöntekijän pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat kotiin vietävien lämpimien
aterioiden kuljetukset sekä kauppakassipalvelun hoitaminen.
Asiakkaat saavat päivittäin lounaan ja viikoittain kauppatavaransa
tukipalvelutyöntekijän kuljettamana.
Ateriapalvelua kotiin saavia asiakkaita on päivittäin noin 25 asiakasta, ja
ateriankuljetuslenkkejä tehdään päivittäin kolme. Tukipalvelutyöntekijä hoitaa
aterioiden kuljetukset yhteistyössä kotihoidon ja Arkean keittiön kanssa.
Kauppakassipalvelua saa noin 10 asiakasta. Kauppakassipalvelu sisältää
kauppalistojen vastaanottamisen asiakkailta, kauppalistojen toimittamisen sähköisesti
S-markettiin ja kauppakassien noutamisen kaupasta sekä toimittamisen asiakkaille
kotiin. Tukipalvelutyöntekijä hallitsee kauppakassipalveluprosessia yhteistyössä
kotihoidon hoitajien kanssa.
Tukipalvelutyöntekijä huolehtii myös kotihoidon auton kunnossapidosta sekä hoitaa
kotihoidon juoksevia asioita.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi
tukipalvelutyöntekijän työsuhteeseen täyttöluvan 1.1.2019 lukien.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 184
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.
Kunnanjohtajan päätösehdotus käydyn keskustelun pohjalta: Kunnanhallitus antaa
täyttöluvan perusturvalautakunnan esityksen mukaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sirpa Kunnas, Ulla-Maija Haapalainen, Maija-Liisa Sibakow
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Perusturvalautakunta, § 67,03.10.2018
Kunnanhallitus, § 185, 26.11.2018
§ 185
Varahenkilön toimen täyttäminen 01.01.2019 lukien
AurDno-2018-275
Perusturvalautakunta, 03.10.2018, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla-Maija Haapalainen, Sirpa Kunnas
ulla-maija.haapalainen@aura.fi, sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja

Avopalvelun ohjaajan lisäksi kotihoidossa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa ja
seitsemän lähihoitajaa sekä määräaikainen varahenkilö. Varahenkilön toimi on
täytetty määräaikaisesti 31.12.2018 saakka.
Kotihoidon tiimi vastaa noin 60 säännöllisen palvelun asiakkaan hoidosta. Lisäksi
hoidetaan tilapäistä hoitoa tarvitsevia.
Varahenkilö on määräaikaisesti työskennellyt kotihoidossa lokakuusta 2017 alkaen.
Varahenkilön avulla kotihoito on onnistunut vähentämään merkittävästi kuormitusta
työssään. Varahenkilö toimii vakinaisten työntekijöiden sijaisena. Varahenkilö on
sijaistanut vuosilomia, 1-2- päivän poissaoloja, ja kotihoidon on ollut mahdollista
suunnitella sekä toteuttaa työtään asiakaslähtöisemmäksi varsinkin aamuvuoroissa,
joissa asiakkaiden avun tarve on suurin. Lyhytaikaisten sijaisten rekrytoiminen ja
vuokraaminen on vähentynyt. Varahenkilön palkkaaminen sijaiseksi tulee
edullisemmaksi kuin useiden eri sijaisten työsuhteiden perustaminen. Talousarvioon
vuodelle 2019 on esitetty määräraha varahenkilön (=lähihoitaja) toimen täyttämiseksi.
Kotihoidon asiakkaita ovat pitkäaikais- ja monisairaat, vaikeavammaiset ja tänä
päivänä usein myös saattohoitoa vaativat asiakkaat. Mielenterveys-, muisti- ja
päihdesairaudet ovat näkyvä ja paljon pitkäjänteistä työtä sekä yhteistyötä vaativa
ryhmä kotihoidon asiakkaissa. Kotihoidon tehtäväkenttä on moninainen. Kotihoidon
työntekijöiden työn kulmakiviä ovat lääkehuolto, sairaanhoito ja perushoito hoitotyön
prosessissa, joka kokonaisuudessaan kirjataan terveydenhuollon
potilastietojärjestelmään. Kotihoidon tehtävät suunnitellaan sähköisesti Lifecare-
järjestelmässä, kotihoidon sovelluksen viikko-ohjelmassa. Kotihoidon työt jaetaan ja
tilastoidaan päivittäin manuaalisesti ajanvarausohjelmaa hyödyntäen. Kotihoidon
työntekijät tekevät päivittäin yhteistyötä asiakkaan verkostojen kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa varahenkilön
työsuhteeseen 01.01.2019 lukien toistaiseksi.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 185
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kotihoidon varahenkilön vakinaiseen toimeen
1.1.2019 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ulla-Maija Haapalainen, Sirpa Kunnas, Maija-Liisa Sibakow
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§ 186
Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön järjestelyt
AurDno-2018-438
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
Asiaa on käsitelty aiemmin Perusturvalautakunnan kokouksessa 6.3.2018:
"Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen
tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä sekä tukea vanhemmuuden
haasteissa. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.
Tämä tapahtuu käytännössä opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä
vahvistamalla arjen taitoja.
Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen
huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole
mahdollista tiettyjen syiden vuoksi. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi sairaus,
synnytys, vamma, muu vastaavanlainen toimintakykyä alentava syy tai erityinen
perhe- tai elämäntilanne (esim. perheenjäsenen kuolema, avioero, toinen
vanhemmista vankilassa, kaksoset perheessä jne.).
Palvelua ei voi saada äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon. Vanhempien työssäkäynti
ja kodin siivous tulee myös järjestää muuten kuin kotipalvelun avulla.
Lapsiperheiden kotipalvelu on Aurassa iäkkäiden palveluissa kotihoidon
yhteydessä. Kotihoidon asiakkaista vähintään 95 % on ikäihmisiä, eikä lakisääteistä
lapsiperheiden kotipalvelua ole pystytty kotipalvelun työtilanteen ja kotipalvelun työn
sisällön vuoksi juurikaan järjestämään. Ongelmana on ollut myös työntekijöiden
vaihtuvuus työvuorojen mukaan. Samassa perheessä on saattanut käydä useampi eri
työntekijä. Nämä ongelmat on tunnistettu myös muissa kunnissa, ja lapsiperheiden
kotipalvelu onkin siirretty perhepalveluiden yhteyteen. Lapsiperheiden palveluissa on
tärkeää minimoida työntekijöiden vaihtuvuus, jotta jatkuvuus palveluissa voidaan
varmistaa, ja perheen on helpompia asioida tutun työntekijän kanssa kuin vaihtuvien
työntekijöiden. Mitä paremmin arkisen kasvuympäristön katsotaan edistävän ja
tukevan lapsen ja nuoren kehitystä, sitä vähemmän todennäköisesti tarvitaan
raskaampia palveluita ja viimesijaista lastensuojelua.
Lapsiperheiden kotipalvelun siirto iäkkäiden palveluista lasten ja perheiden
palveluihin helpottaisi myös avopalvelun ohjaajan ja ylipäänsä kotihoidon töiden
järjestelemistä ja kehittämistä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut määräyksen (1/2016) sosiaalihuollon
palvelurakenteen luokituksesta. Määräyksen mukaan lapsiperheiden kotipalvelu
sisältyy lapsiperheiden palveluihin, joka on sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka
tavoitteena on tukea lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä edistää lasten yksilöllistä
kasvua ja myönteistä kehitystä.
Yhteydenotot lastensuojeluun ja sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen
arviointiin ovat olleet kasvussa vuodesta 2014 lukien. Lisäksi lapsiperheiden
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kotipalvelua ei ole kyetty järjestämään lain vaatimalla tavalla ja tasolla. Lapsiperheiden
ennaltaehkäisevän tuen ja nopean, riittävän intensiivisen työskentelyn toteuttamiseksi
kunnassa on selkeä tarve perhetyöntekijän työlle. Perhetyöntekijä työskentelisi puolet
ajastaan lapsiperheiden kotipalvelussa ja toisen puolet työajastaan sosiaalihuoltolain
mukaisessa perhetyössä. Perhetyöntekijän kelpoisuusehtona olisi sosiaalialan
ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja.
Kunnassa on kaksi perheohjaajaa, joista toinen on siirretty määräaikaisesti
sosiaalityöntekijäksi. Perheohjaajan tehtäväkuvaan sisältyy pääasiassa lastensuojelun
perhetyö. Uuden perhetyöntekijän toimen myötä mahdollistuisi myös tiiviimpi
yhteistyö yhteistyötahojen, kuten esimerkiksi koulut, kanssa ja iltapainoitteisen työn
lisääminen sekä ennen kaikkea lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen.
Valmistelija: Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas, puh. 040 5572761
Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle lapsiperheiden kotipalvelun
palvelukokonaisuuden siirtämistä iäkkäiden palveluista lasten ja perheiden palveluihin
sekä pyytää lupaa palkata 01.04.2018 lukien perhetyöntekijä lapsiperheiden
kotipalveluun ja sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyöhön siten, että
kelpoisuusehtona olisi sosiaalialan perustutkinto (lähihoitaja). Palvelu olisi matalan
kynnyksen palvelua ja samalla sosiaalityön painopistettä voitaisiin sosiaalihuoltolain
edellyttämällä tavalla siirtää ennalta ehkäisevämpään suuntaan, jolloin olisi
mahdollista välttää raskaampien lastensuojelupalvelujen tarvetta.
Päätös:
Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle että
1) lapsiperheiden kotipalvelun palvelukokonaisuus siirretään iäkkäiden palveluista
lasten ja perheiden palveluihin, jolloin se ei enää olisi avopalvelun ohjaajan
alaisuudessa.
2) pyytää lupaa palkata perhetyöntekijäksi 01.04.2018 lukien toistaiseksi nyt
määräaikaisessa toimessa 31.12.2018 saakka oleva lähihoitaja. Hänen
tehtäväkuvassaan olisi sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden kotipalvelu ja
perhetyö
Perustelu:
Uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti lapsiperheille on järjestettävä kotipalvelua, kun se
on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Perhetyötä järjestetään sekä
sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain perusteella.
Lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ovat matalan
kynnyksen palveluja ja samalla voitaisiin sosiaalityön ja lastensuojelun painopistettä
siirtää lain edellyttämällä tavalla ennaltaehkäisevämpään suuntaan, jolloin voitaisiin
välttää raskaimpien lastensuojelupalvelujen tarvetta."
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Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan perhetyöntekijän toimeen 1.1.2019
alkaen toistaiseksi. Toimen hinnoittelutunnus on 04SOS06A. Ennen toimen täyttöä
henkilöstöhallintoon on toimitettava ajatasainen tehtäväkuvaus, jonka perusteella
tehtävän vaativuustaso määräytyy.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sirpa Kunnas, Maija-Liisa Sibakow, Ulla-Maija Haapalainen
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§ 187
Täyttöluvat kotihoitoon
AurDno-2018-430
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla-Maija Haapalainen
Kotihoitoon haetaan täyttölupia kahden lähihoitajan perhevapaiden ajaksi. Toinen
lähihoitajan sijaisuus olisi ajalle 20.12.2018-31.3.2020 ja toinen ajalle 25.2.2019-
30.9.2020. Näihin kotihoidon tehtäviin tarvitaan sijaiset, koska palvelua ei voida
toteuttaa vajaamiehityksellä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat kotihoidon lähihoitajien sijaisuuksiin
ajalle 20.12.2018-31.3.2020 ja 25.2.2019-30.9.2020.
Tiedoksi
Ulla-Maija Haapalainen, Maija-Liisa Sibakow
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§ 188
Täyttölupa erityisluokanopettajan tehtävään
AurDno-2018-445
Auran koulutoimen tavoitteena on ollut mahdollistaa mahdollisimman monen
auralaisen koululaisen perusopetus omassa kunnassa. Yhtenäiskoululla toimii tällä
hetkellä kolme erityisluokkaa ikäryhmille 1-3, 4-6 ja 7-9. Ryhmien perustamisessa
ikätason mukaan ei ole voitu huomioida lasten erilaisia taustoja ja tukitarpeita
täysimääräisesti. Tämän hetken ja tulevien uusien oppilaiden tarpeiden mukaan olisi
hyvä saada perustettua vielä yksi erityisryhmä lapsille, joilla on erilaista tuen tarvetta
kuin suurimmalla osalla erityisluokkien oppilaista. Uuden ryhmän perustaminen
vuoden 2019 alussa on sen vuoksi perusteltua, että kunnan tulee järjestää erityistä
opetusta pieni tuntimäärä viikossa Auraan muuttaneelle oppilaalle. Rehtori on
suunnitellut tehtävän siten, että siitä muodostuisi kokoaikainen tehtävä, jolloin
rekrytointi on helpompaa. Kevätlukukauden jälkeen tarve ja tilanne tarkastellaan
uudelleen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan erityisluokanopettajan tehtävään ajalle
7.1. - 1.6.2019.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ville Kouki, Maija-Liisa Sibakow
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Perusturvalautakunta, § 76,14.11.2018
Kunnanhallitus, § 189, 26.11.2018
§ 189
Esitys määrärahojen ylitysoikeudesta terveydenhuollon ja toimeentuloturvan
tehtäväalueille sekä osavuosiraportti nro 3/2018
AurDno-2018-401
Perusturvalautakunta, 14.11.2018, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Kunnanhallitus on ohjeistanut, että toimialajohtajat raportoivat talouden ja
tavoitteiden toteutumisesta vähintään neljä kertaa vuodessa. Vastuuyksikkökohtainen
tulojen ja menojen toteutuma tammi-syyskuussa 2018 on kirjanpidon tilanteen
16.10.2018 mukaisena esitetty esityslistan liitteenä. Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella
toimintakulujen toteutuma on 71,1 % (arvioitu alitus 180 000 euroa), toimintatuottojen
toteutuma on 64,7 % (arvioitu alitus noin 40 000 euroa) ja toimintakatteen toteutuma
on 71,9 % (alitus noin 123 000 euroa). Sosiaalipalvelujen toimintatuottoja on vielä
kirjaamatta. Toisaalta tulossa saattaa vielä olla isojakin menoeriä, koska hallinto-
oikeudessa on vireillä hallintoriita lastensuojelun sijaiskuluista. Myös ICT-menot ovat
kasvussa. Kotihoito on muuttanut Tilhelän tiloihin ja sosiaalitoimisto on muuttanut
paloaseman tiloihin, joista muutoista on aiheutunut ennakoimattomia menoja.
Sosiaalipalveluissa on pystytty toimimaan talousarvion käyttösuunnitelman
mukaisesti muuten paitsi lapsiperheiden kotipalvelun osalta, jota palveluja ei
juurikaan ole pystytty järjestämään. Sosiaalipalveluissa ovat ennakoitua enemmän
kasvaneet lastensuojelun, päihdehuollon, mielenterveyskuntoutujien
asumispalveluiden ja vammaispalvelujen tarpeet. Yleisesti ottaen avohuollon osuus
on kasvanut ja ympärivuorokautisen hoidon ja palvelun tarpeissa on supistumista.
Lastensuojelun tarpeet ja palvelut ovat olleet kasvussa vuodesta 2015 lukien, jolloin
myös sosiaalihuoltolaki uudistettiin.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutokseen tähtäävien työryhmien
toiminta jatkuu maakunnan muutosjohtajan johdolla. Sosiaalitoimi on mukana maan
hallituksen asettamissa kärkihankkeissa KomPassi (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa
ja vahviustetaan kaikenikäisten omaishoitoa) ja Lape (Lapsi- ja perhepalveluiden
muutostyön yhteisrakenteiden luominen). Hankkeissa on kehitetty m.m.
työmenetelmiä ja sähköisiä palveluja.
Ikäihmisten palveluissa ympärivuorokautisen hoidon osuus on kuluneena vuonna
vähentynyt. Kotisairaanhoidossa aloitti toinen sairaanhoitaja ja varahenkilö, joka on
helpottanut kotihoidon sijaistarvetta. Kotihoitoon on edelleen ollut vaikeaa saada
sijaisia.Sijaisia on tarvittu kahden työntekijän äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisiksi
sekä hoitovapaiden sijaisiksi. Kotihoidon sairaus- ja äitiyslomasijaisiin varattu
määräraha onkin ylittynyt. Asiakas/potilastietojärjestelmä Lifecaren toiminnassa on
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edelleen ongelmia, ja ohjelma aiheuttaa ylimääräistä työtä laskutuksessa ja tilastojen
koostamisessa. Luotettavia tilastoja ajalta 1.1-30.9 ei ole onnistuttu koostamaan;
kotihoito ja toimistosihteeri ovat joutuneet tutkimaan ja korjaamaan käyntitilastoja
jopa päivätasolla, eikä kaikkia korjauksia ole vielä saatu tehtyä.
Ikäihmisten palvelujen jonotusaikoja seurataan, ja ne raportoidaan puolivuosittain.
Jonotusajat ovat olleet varsin kohtuulliset.
TOIMEENTULOTURVA
Työikäisten palvelujen osalta toimintakulut ylittynevät noin 63 000 eurolla. Myös
toimintatulot alittuvat, koska valtion maksamat korvaukset kuntouttavaan
työtoimintaan ovat viivästyneet, eikä näitä tuloja vielä sisälly toteutumaan.
Työttömyysturvan muutokset (esimerkiksi nk. aktiivimalli) ja kotitalouksien
velkaantuminen ovat kasvattaneet toimeentulotukea. Varsinais-Suomen elokuun
työllisyyskatsauksen mukaan Auran työttömyysprosentti on 5,3 %. Työttömyys ja
työnhakijoiden määrä on vähentynyt, muttei juurikaan pitkäaikaistyöttömien määrä.
Työmarkkinatuen kuntaosuutta kuluu noin 40 000 euroa arvioitua enemmän. Kelan
rahoittamasta työmarkkinatuesta kunnan osuus on 50 % yli 300 päivää työttömänä
olleiden osalta ja 70 % yli 1000 päivää työttömänä olleiden osalta. Kuntouttavaa
työtoimintaa lisäämällä kunta on pystynyt vaikuttamaan työmarkkinatuen
kuntaosuuteen. Kuntouttavan työtoiminnan menoja on noin 20.000 euroa ennakoitua
enemmän. Ylitys johtuu palkkatuella palkatusta, palkan sivukuluista ja
vakuutusmaksuista.
TERVEYDENHUOLTO
Erikoissairaanhoidon laskutus tapahtuu tässä vaiheessa vuotta talousarvion
mukaisena tasaerälaskutukssena. Tasaerää on tarkistettu alkuperäisestä korottavasti
loka-joulukuulle siten, että tasaeriin tarvitaan 556 000 euron lisätalousarvio. Auran
kunnan erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa alkuperäiseen tasaerään oli tammi-
syyskuun toteutuman perusteella 11,6 %. Erityisesti TYKS:n ja psykiatrian käyttö ovat
kasvaneet ennakoitua enemmän.Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tilaston
perusteella talousarvion toteutuma oli tammi-syyskuussa 83,7%. Siirtoviivepäiviä on
tänä vuonna kertynyt 2. Siirtoviiveellä tarkoitetaan aikaa, jonka potilas viettää
erikoissairaanhoidon osastolla, vaikka ei enää tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, mutta
jatkopaikkaa ei ole tarjolla, eikä potilasta voida lähettää kotiin. Korotettua maksua
kunta maksaa siirtoviivepäivistä kolmannesta hoitopäivästä alkaen.
Perusterveydenhuollossa sairaanhoidon ja vuodeosaston palvelujen tarve on ollut
arvioitua suurempaa. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on tehnyt
perusterveydenhuoltoon 150 450 euron lisätalousarvion. Yhteistyö terveydenhuollon
ja sosiaalihuollon kesken on toiminut ja SAS-ryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti
noin kerran kuukaudessa.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää liitteenä olevan osavuotisraportin nro 3/2018
kunnanhallitukselle, ja pyytää terveydenhuollon tehtäväalueelle 706 450 euron
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ylitysoikeutta erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon sekä
toimeentuloturvan tehtäväalueelle 63 000 euron ylitysoikeutta
työmarkkinatukimenoihin ja kuntouttavaan työtoimintaan.
Sosiaalipalvelun tehtäväalueella menot alittuvat toteutuman 1.1.-31.10.2018
perusteella arvioituna.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 189
Liitteet

1 Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018.docx
2 toteutuma ta-syyskuu 2018.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää terveydenhuollon
tehtäväalueelle 704 450 euron lisämäärärahan ja toimeentuloturvan tehtäväalueelle
63 000 euron lisärahoituksen vuoden 2018 talousarvioon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Perusturvalautakunta, § 41,01.08.2018
Perusturvalautakunta, § 75,14.11.2018
Kunnanhallitus, § 190, 26.11.2018
§ 190
Kuntalaisaloite: Liukuesteet Auran eläkeläisten ja liikuntarajoitteisten jalkineisiin
AurDno-2018-174
Perusturvalautakunta, 01.08.2018, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Kunnanvaltuutettu Ilkka Soukka on 23.4.2018 tehnyt kuntalaisaloitteen seuraavasti:
"Liukuesteet Auran eläkeläisten ja liikuntarajoitteisten jalkineisiin
Liukuesteet mahdollistavat vanhemman väen ja liikuntarajoitteisten henkilöiden
turvallisen liikkumisen myös talvella. Useimmilla aktiivinen liikunta on saattanut jäädä
vähäiseksi ja sen vuoksi kaikki liikunta edistää terveyttä, kuten esim. käynti kaupassa.
Liukuesteet saattavat estää vakavia loukkaantumisia kustannuksineen, jotka saattavat
koitua kunnan maksettavaksi.
Kuntalaisaloitetta seuraa 13 kpl yhteen nidottua adressiin muotoon allekirjoitettua
nimilistaa.
Auran ulkopuolelta m.m. kansanedustajat Ritva Elomaa ja Ville Tavio suhtautuivat
asiaan myötämielisesti.
Aurassa 23.4.2018 Ilkka Soukka"
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta käy edellä mainitusta kuntalaisaloitteesta lähetekeskustelun.
Päätös
Perusturvalautakuna tutustui tehtyyn kuntalaisaloitteeseen.
Kuntalaisaloitteesta käytiin lähetekeskustelu, ja aloitetta valmistellaan edelleen sekä
pyydetään lausuntoa vanhus- ja vammaisneuvostolta. Aloitteen mukainen toiminta
arvioitiin ennalta ehkäiseväksi palveluksi, jolla voidaan estää vakavia loukkaantumisia,
ja niistä aiheutuvia vielä isompia kustannuksia.

Perusturvalautakunta, 14.11.2018, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
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Sosiaalijohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto antoi kuntalaisaloitteeseen kokouksessaan 22.08.2018
lausuntonsa seuraavasti: "Vanhus- ja vammaisneuvosto suhtautuu
kuntalaisaloitteeseen myönteisesti ja esittää, että kunta kartoittaisi eläkeläisten
suhtautumista liukuesteiden käyttöön siten, että kunta ensi alkuun myöntäisi
esimerkiksi 100 eläkeläisen kenkiin liukuesteet. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi
siten, että kunta julkaisisi ilmoituksen, jossa pyydetään ilmoittamaan haluaako
liukuesteet kenkiinsä ja samalla voisi ilmoittaa oman kengän kokonsa. Tämä voisi olla
vaikkapa jonkun Vanhustenviikon tapahtuman yhteydessä ja samassa yhteydessä
voitaisiin toteuttaa eläkeläisille suppea kysely palveluista."
Useat kunnat ovat ehkäisseet kaatumistapaturmia jakamalla ilmaisia tai osittain
ilmaisia kenkiin asennettavia liukuesteitä tai nastoittamalla jalkineita. Ikäihmisten
elinympäristön riskien arviointi on osa perustyötä, jota kotihoidossa olevien osalta
suoritetaan kotikäyntien yhteydessä ja palvelusuunnitelmia laadittaessa. Kenkiin
asennettavilla liukuesteillä voidaan vähentää kaatumisia, estää lonkkamurtumia sekä
niiden aiheuttamia kustannuksia. Liukuesteiden tulee olla kenkiin helposti
asennettavat, ja niiden tulee täyttää henkilösuojaimelle asetuksessa (EU) 2016/425
säädetyt terveyttä ja turvallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset.
31.12.2017 tilastokeskuksen tilaston (Sotkanet.fi) mukaan Aurassa on 75-vuotta
täyttäneitä 276 ja 70-vuotta täyttäneitä 474. Perusturvalautakunta voisi hankkia koe-
erän kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä,
esimerkiksi 100-150 kpl. Kohderyhmänä voisi olla 70-vuotta täyttäneet Auran kunnan
asukkaat. Jakelun organisointitavan voisivat päättää sosiaalijohtaja ja avopalvelun
ohjaaja.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta päättää hankkia kenkien kantaan asennettavia liukuesteitä 150
kpl, ja käyttää liukuesteiden hankintaan testamentilla saaduista varoista 3300 euroa.
Kenkiin asennettavia liukuesteitä (EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus) jaetaan 150
paria 70 - vuotta täyttäneille Auran kuntalaisille siten, että jakelun organisoinnin
päättävät sosiaalijohtaja ja avopalvelun ohjaaja.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 190
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustoaloitteen johdosta toteutetut toimenpiteet
valtuustolle tiedoksi.
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§ 191
Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021
AurDno-2018-435
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 talousarvio2019.docx
Kunnanhallitus antoi 11.6.2018 pitämässään kokouksessa vuoden 2019 talousarvion
sekä vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Samalla kunnanhallitus
antoi vuoden 2019 talousarvion laadinnan pohjaksi yhden prosentin nousun vuoden
2018 hyväksytystä talousarvion tasosta. Raamin laskennassa on käytetty tulovero-
oletuksena 21,75 %, jonka valtuusto vahvisti kokouksessaan 5.11.2018.
Auran kunnan taseen alijäämä katettiin tilikauden 2017 aikana, jolloin ylijäämäksi
muodostui 136 000 euroa. Kunnan lainakanta laski lähes 1 300 000 euroa saman
vuoden aikana ja on nyt 11 976 000 euroa. Lainamäärä on kunnan osalta 3 000 euroa
ja konsernin osalta 3 703 euroa asukasta kohden. Kuntien keskimääräinen painotettu
tuloveroprosentti vuonna 2017 on 19,91. Auran kuntakonsernin osalta vuosikate oli
vuosina 2016 ja 2017 positiivinen, mutta suhteellinen velkaantumisprosentti on 58,3.
Kunnan verotuloennusteen mukaan vuonna 2018 kunnan tuloverokertymä nousisi
vuoden 2017 tilinpäätöksestä noin 100 000 euroa, yhteisövero nousisi 100 000 euroa
ja kiinteistöveron osuus pysyy ennallaan. Kuntaliiton tuottaman veroennustekehikon
mukaan kunnan verotulot kasvaisivat jälleen vuonna 2019 reilut kaksi prosenttia.
Kunnan valtionosuuksista leikataan vuonna 2019 tämän hetken tiedon mukaan 113
000 euroa.
Talousarvio on laadittu halintokuntien esitysten pohjalta. Talousarviossa
toimintakatteen nousu vuoden 2018 talousarvioon verrattuna on 2,0 % ja kulujen
nousu 2,3 %. Maksutuottojen arvioidaan nousevan vuoden 2018 tasosta noin 5 %.
Kunnan tuloveroihin on arvioitu 2,7 % kasvua vuoteen 2018 verrattuna ja verotuloihin
kokonaisuutena 3,2 %. Valtionosuuksiin on arvioitu tulevan vuoteen 2018 verrattuna
vähennystä vain -0,30 %. Poistojen määrä on 765 260 euroa. Tilikauden tulokseksi jää
256 369 euroa. Investoinnit jäävät katettaviksi pääosin lainarahalla, sillä niiden
kokonaiskustannusarvio on 1 070 500 euroa.
Kunnan tulo- ja menovirrat, 1000 euroa
Tuloslaskelmat

TP 2016

TP 2017

TA 2018

TA 2019

Toimintatuotot

3 073

3 192

2 585

2 717

Toimintakulut

21 803

21 251

21 833

22 588

Verotulot

14 440

14 873

14 678

15 148

6 032

5 983

5 766

5 749

Valtionosuudet
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Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnnitelma vuosille 2019 - 2021 turvaa kunnan
laadukkaat palvelut. Talousarvio pitää sisällään henkilöstömäärän kasvua sekä
sopimusten mukaiset palkankorotukset. Suunnitelma on esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman
vuosille 2019-2021 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 192
Täyttölupa IT-vastaavan tehtävään
AurDno-2018-447
Liitteet

1 tehtävakuvaus_it-vastaava.doc
Auran kunnan tietohallintopalvelut on ostettu Pöytyän kunnalta. Tietohallinnon
yhteistyötä tehdään myös Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Pöytyän
ja Auran kunnalla sekä kansanterveystyön kuntayhtymällä on yhteiset
tietoliikenneverkot, palvelintilat ja palvelimet. Kolmen organisaation
palvelinkapasiteettia ja tietoliikenneyhteyksiä on rakennettu aikoinaan
synergianäkökulmasta. Nykyinen toimintaympäristö on kuitenkin erittäin
haasteellinen. Pöytyän kunta käynnistikin viime vuoden lopulla suunittelun oman
tietohallintonsa kehittämiseksi ja mahdollisesti ulkoistamiseksi. Projekti on
keskeneräinen, koska sote- ja maakuntauudistuspäätökset ovat lykkääntyneet.
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on tehnyt yhteistyötä maakunnassa
toimivan sote-tietojärjestelmiin erikoistuneen yrityksen kanssa. Riskinä on, että
kumppaniorganisaatioiden tietohallinnon uudistamisprojektien edetessä Auran
kunnan tietohallintoon ja -liikenteeseen liittyvät ratkaisut jäävät liian heikolle pohjalle.
Tähän riskiin on varauduttava riittävän ajoissa ja järjestettävä kunnan tietohallintoon
liittyvät ratkaisut kuntoon hyvissä ajoin ennen tulevia muutoksia.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on ollut tavoitteena valmistautua sote-
uudistukseen. Tiedonhallintajärjestelmät ovat merkittävä osa niin uuden maakunnan
kuin jäljelle jäävien kuntienkin palvelujärjestelmää. Kuntastrategian valmistelussa ovat
digitaaliset palvelut nousseet merkittäväksi tulevaisuuden palvelumuodoksi. Kunnan
oman tietotekniikkajärjestelmän selvittäminen ja suunnitteleminen osana koko
kunnan toimintaa nyt ja tulevaisuudessa on kivijalka kunnan palvelutuotannossa.
Kunnan nykyisissä henkilöstöresursseissa ei ole koko tietohallinnon suunnitteluun ja
kehittämiseen osaamista. Ostopalveluna projekti on huomattavasti kalliimpi ja
hankalampi toteuttaa kuin oman sitoutuneen henkilöresurssin avulla. Tehtävän
hinnoittelutunnus olisi 01ICT060 ja tehtäväkohtainen palkka 2 680 euroa/kk.
Tehtäväkuvaus on esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan IT-vastaavan tehtävään 1.1.2019 alkaen
toistaiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Maija-Liisa Sibakow
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§ 193
Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
1. Kunnanhallitus päätti, että Auran kunta osallistuu kuntayhtymän ja kuntien väliseen
työryhmätyöskentelyyn neuvottelussa sovitun paikkajaon mukaan. Ulkopuolisen
puheenjohtajan kustannuksiin Auran kunta ei saadun tarjouksen perusteella osallistu.
2. Jouko Vähä-Rahka halusi keskustella Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan
päätöksestä koskien sako- ja umpikaivolietteen kuljetusta. Matti Leppäkoski esitti, että
Auran kunta tekisi kunnallisvalituksen Turun hallito-oikeuteen jätehuoltolautakunnan
päätöksestä. Koska esittelijä oli eri mieltä suoritettiin äänestys. Äänestyksessä: JAA= ei
tehdä valitusta, EI= tehdään valitus. JAA äänestivät Niina Aarnio ja Jukka Leino. EI
äänestivät Kari Koivu, Matti Leppäkoski, Taru Sahla ja Juhani Yli-Pohja. Äänestyksen
tulos siten 2 - 4, ja kunta tekee asiasta valituksen.
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§ 194
LISÄPYKÄLÄ: Talouden toteuma syyskuussa ja lokakuussa 2018
AurDno-2018-452
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Auran kunnan tuloverokertymä vaihtelee jonkin verran kuukausittain. Valtionosuudet
ovat kertyneet hieman suurempina kuin talousarvioon on arvioitu. Lokakuun lopussa
verotuloja on kertynyt 13 664 148 euroa ja valtionosuuksia 4 999 167 euroa.
Toteumaprosentit talousarvion luvuista ovat 93 ja 86. Marras- ja joulukuun tuloverot
jäänevät pieniksi. Marraskuun verotilitysten määrä ei ole vielä tänään 26.11.2018
tiedossa. Oheismateriaalina on kunnan tuloverotilitykset viimeiseltä 13 kuukaudelta.
Toimintatuottojen kokonaiskertymä on sekä syys- että lokakuun lopun tilanteessa
noin viisi prosenttia talousarvion lukua alhaisempi. Palkat ja palkkiot ovat toteutuneet
noin kolmen prosentin verran pienemmällä summalla. Palvelujen ostot eivät vielä ole
ylittyneet, mutta loppuvuoden osalta ylitystä on tulossa sekä perusterveydenhuollon-
että erikoissairaanhoidon osalta. Avustukset ja muut toimintakulut ovat jo ylittyneet
sekää syyskuun että lokakuun osalta. Tuloslaskelmat ovat oheismateriaaleina.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee talouden tilanteen tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Auran kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.11.2018
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Muutoksenhakukielto
§182, §183, §184, §185, §186, §187, §188, §189, §190, §191, §192, §193, §194
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

