Aura – Kuntastrategia 2030

Aura – Elävän virran kunta
Tästä lähdemme

Aura on kuntana nuorekas ja nykyaikainen. Auran hyvä sijainti Turun
läheisyydessä ja hyvien liikenneyhteyksien varrella on ollut keskeinen tekijä
kunnan kehityksessä. Kunnan väkiluku on kasvava. Aura on alueensa
kaupallinen keskus.
Auran vetovoima perustuu hyvään saavutettavuuteen ja hyviin peruspalveluihin. Aurassa on tehty lapsiystävällisiä ratkaisuja, asuinympäristö
on rauhallinen ja turvallinen, arki sujuvaa ja luonto on lähellä. Kunnan
palveluihin ja niiden saatavuuteen ollaan pääosin tyytyväisiä.
Aura on panostanut tulevaisuuteen ja investoinut koko 2000-luvun alun
palveluidensa kehittämiseen. Kuntatalous on ollut kireä, mutta tällä hetkellä
tasapainossa. Tulevaisuutta rakennetaan myös strategisen yleiskaavan
pohjalta hyvään saavutettavuuteen, asumiseen ja yrittämiseen luottaen.

Visio 2030
Aura on elinvoimainen ja kehittyvä
Auranmaan alueen kaupan ja
palveluiden keskus. Arvostamme
yrittäjyyttä, turvallisuutta ja Aurajoen
kansallismaisemaa. Aura on aktiivinen,
välittävä ja uudistuva kasvukunta.

Elinvoiman kehittäminen
Monipuolinen yritystoiminta

Yritysten ja työpaikkojen kautta saamme verotuloja,
joilla turvaamme toimivat palvelut. Kasvua haemme
kaikilta toimialoilta ja erityisesti haemme yrityksiä,
joille logistinen sijainti on tärkeää. Kunnassa toimiville yrityksille takaamme laadukkaat palvelut ja
mahdollisuuden kasvuun.
Kunnan roolina on toimia helposti lähestyttävänä
kumppanina yritysten kehittämishankkeissa.
Tulevaisuudessa olemme työpaikkaomavaraisia.

Houkutteleva asuinkunta

Maanhankinnalla ja kaavoituksella varmistamme,
että kunnalla on riittävä tonttitarjonta yritysten ja
asukkaiden tarpeisiin. Tarjoamme eri elämänvaiheet
huomioivia asumisratkaisuja. Nostamme ekologiset arvot,
kansallismaiseman ja kestävän asumisen vahvuudeksemme.
Kerrostalorakentamisella tiivistämme keskustaa ja edistämme joukkoliikenteen käyttöä.
Asukaslukumme kasvaa vuosittain 1 %:n. Aktiivisella
ja nykyaikaisella markkinoinnilla kunnan näkyvyys ja
imago kehittyvät positiivisesti.

Vetovoimainen keskusta

Aura on Auranmaan alueen kaupallinen keskus.
Keskusta palveluineen on kiinnostava ja houkutteleva niin kuntalaisille, yrityksille, asiakkaille kuin
ohikulkijoille.
Taajaman viihtyisyyttä, valaistusta ja siisteyttä
sekä kevyen liikenteen väyliä parannetaan. Vapaaajanviettomahdollisuuksia ja kuntalaisille suunnattuja
keskustaa elävöittäviä tapahtumia järjestetään eri
ikäryhmille.

Liikenne ja saavutettavuus

Saavutettavuuden parantamiseksi vahvistamme joukkoliikennettä bussi- ja raideliikenteen osalta. Kaavoituksella luomme
edellytykset nelikaistatien ja paikallisjunaliikenteen ratkaisuille.
Sijoitamme tiivistyvän asutuksen, kaupan ja palveluiden alueet
kunnan keskustaan. Yritystoiminnan laajeneminen keskittyy
valtatie 9 varrelle, jossa varmistamme riittävän tonttivarannon
monipuoliseen yritystoimintaan.

Hyvinvoinnin edistäminen
Monipuoliset vapaa-ajan palvelut

Kuntamme on monipuolisten vapaa-ajan harrastusja liikuntapalveluiden kunta, jossa ennaltaehkäisevät
ja terveyttä edistävät palvelut on hyvin resursoitu.
Aktivoimme kuntalaiset liikkumaan ja
kannustamme oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Mahdollistamme ja tuemme tapahtumia ja omaehtoisen toiminnan muotoja. Teemme aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Asukaslähtöiset palvelut

Järjestämme kunnan palvelut asukaslähtöisesti. Panostamme
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sisällön ja laadun kehittämiseen. Hyödynnämme uudet oppimisympäristöt ja rakennamme kirjastosta kuntalaisten monipuolisen kohtaamispaikan.

Hyvinvointia edistävä ympäristö

Huolehdimme ympäristömme siisteydestä ja
esteettömyydestä. Keskustan valaistusta lisäämällä paranamme kuntalaisten turvallisuutta.
Varmistamme oikea-aikaisella huollolla ja korjauksella terveet julkiset rakennukset.
Hyödynnämme Aurajokea retkeily- ja virkistyskäytössä ja
kehitämme Koivuniemen virkistysaluetta monipuoliseksi
vapaa-ajan viettopaikaksi. Parannamme ulkoilureittejä ja
maksuttomia lähiliikuntapaikkoja kaikenikäisille.

Toimivat SOTE- ja hyvinvointipalvelut

Varmistamme omilla ratkaisuillamme toimivien sotepalveluiden säilymisen kunnassa ja tavoitteenamme
on hyvien palveluiden SOTE-keskus.
Palvelujen painopiste on varhaisessa tuessa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa. Kehitämme kotiin vietäviä ja
digitaalisia palveluja.

Osallisuus ja yhteisöllisyys
Kumppanuus
Aktiiviset kuntalaiset

Kannustamme kuntalaisia oman hyvinvoinnin
ylläpitämiseen ja huolehtimaan omasta elinympäristöstään. Vapaaehtoistoimintaa ja
osallisuutta tuetaan eri palveluissa. Kuntalaiset
osallistuva aktiivisesti kunnan kehittämiseen.

Tuemme eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhdistysten ja
järjestöjen aktiivista toimintaa. Kunta on yhdistysten, yritysten ja
kuntalaisten kumppani palveluiden ja toiminnan järjestäjänä.
Yhdistykset, yritykset ja kansalaisopisto otetaan aiempaa vahvemmin
mukaan palveluiden suunnitteluun ja tuottamiseen.
Kunta tekee aktiivista yhteistyötä seudun kuntien
ja maakunnan kanssa.

Auralaisuus on ylpeys!

Tasa-arvoiset palvelut

Kuntalaisilla on helpot ja yhtäläiset mahdollisuudet
saada palvelua, tulla kuulluksi ja saada tietoa asioista.
Kunnan toiminta on avointa ja päätöksenteko perustuu
kuntalaisten kuulemiseen ja avoimeen keskusteluun.
Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään
vastaamaan nopeasti muuttuvaa ympäristöä. Asiakastyytyväisyyttä mitataan ja kehitetään.

Yksinäisyyden, syrjäytymisen ja
eriarvoisuuden ehkäiseminen

Korostamme yhteisöllisyyttä ja toisista välittämistä.
Tavoite on, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi
ikään tai elämäntilanteeseen katsomatta. Panostamme syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisyyn ja
ennaltaehkäiseviin palveluihin.
Ehkäisemme lasten ja nuorten eriarvoistumista ja
puutumme kiusaamiseen välittömästi. Panostamme
varhaiseen puuttumiseen ja tuen oikea-aikaiseen
antamiseen.

Talouden tasapaino
Tasapainoinen talous

Tavoitteenamme on terve kuntatalous kilpailukykyisellä verotuksella. Veroprosentti on ympäristökuntien tasolla ja velan määrä alle maan
keskiarvon.
Investoimme harkiten ja ympäristön
huomioiden. Hyödynnämme sekä
investoinneissa että toiminnassa
yksityisen sektorin tarjoamat
mahdollisuudet.

Digitaaliset palvelut

Digi- ja mobiiliratkaisuja hyödynnetään niin sisäisten
prosessien kehittämisessä kuin kuntalaisille tarjottavissa
palveluissa. Digitalisaatiossa on kyse tehokkuuden
ylläpitämisestä sekä jokapäiväisen toiminnan ja palveluiden
kehittämisestä uusimpien tekniikoiden avulla.
Tulevaisuudessa suurin osa kunnan palveluista on
sähköisiä ja saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.
Yhä suurempi osa palveluista on mobiileja ja helposti
käytettävissä. Kehitämme kuntalaisten digivalmiutta ja
opastamme kuntalaiset uusien palvelumuotojen pariin.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Kuntaa johdetaan tiedolla. Henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista kehitetään jatkuvasti. Jokainen
on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin. Jokainen voi
vaikuttaa omaan työhönsä ja kokee ylpeyttä siitä,
että työ on laadukasta.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa kustannustehokasta ja laadukasta palvelua kaikille kuntalaisille.
Kokeilut ovat osa oppivaa organisaatiota.

Tuottavuus ja uudistuminen

Kuntahallinto ja palvelujen tuottaminen on tehokasta ja
vaikuttavaa. Lisäämme joustavuutta ja madallamme
toimialarajoja. Käytämme resursseja tehokkaasti ja
huomioimme ympäristön jokapäiväisissä valinnoissa.
Vahvistamme kokeilukulttuuria ja otamme rohkeasti
käyttöön uusi toimintatapoja. Kunnan kehittäminen on
ketterää ja uusiin tarpeisiin reagoidaan nopeasti.

Aura 2030
Vahva yritystoiminta
-työpaikkaomavarainen
-yrityksistään tunnettu

Hyvät ja
ennaltaehkäisevät
peruspalvelut

-digitaalisesti ja mobiilisti
24/7

Hyvät vapaaajanpalvelut

-yhteistyössä yhdistysten ja
yritysten kanssa

Houkutteleva
asuinkunta

-tiivistyvä keskusta
-ekologinen
-turvallinen

Itsenäinen ja
vetovoimainen
kasvukunta

Elävä keskusta

-alueensa palvelukeskus
-viihtyisä ja turvallinen
-Aurajoki hyödynnetty

Hyvät ja nopeat
liikenneyhteydet:

- raideliikenne
- nelikaistatie
- Föli-liikenne Turkuun

SOTE-keskus

-kuntalaisten hyvinvointia
tukemassa
-elämisen helppous

Talous tasapainossa

-vero% maakunnan
keskiarvossa
-velat alle maan keskiarvon

Strategian seuranta ja arviointi
Auran kuntastrategian linjauksia seurataan ja täytäntöönpanoa mitataan
säännöllisesti. Kuntastrategian ajanmukaisuus arvioidaan ja päivitetään
kerran valtuustokaudessa. Strategian alla on valtuustokausittain tarkistettavia
toteuttamisohjelmia. Strategiasta johdetaan vuosittain koko kuntakonsernin
talousarvion tavoitteet.
Ennen kaikkea strategian tulee näkyy kunnan jokapäiväisessä toiminnassa.
Viestimme avoimesti ja oikea-aikaisesti eri kanavissa ja panostamme tiedottamiseen
ja sähköisten palveluiden kehittämiseen strategian mukaisesti.

Tavoitteet vuoden 2021 loppuun 1/3
Elinvoiman kehittäminen
Tavoite / Toimenpide

Mittarit

Strateginen osayleiskaava (mahdollistaa 9-tien liikenteelliset
ratkaisut ja uusien yritysalueiden kaavoittamisen)

Valmis

Keskustan kaavamuutos (mahdollistaa keskustan
rakentamisen ja paikallisjunaliikenteen käynnistämisen)

Valmis

Monipuolistuva yritystoiminta

Uusien yritysten määrä 20 kpl vuodessa

Houkutteleva asuinkunta

Muuttotase positiivinen, väestönkasvu 1 % vuosittain

Säästökallion jatkoalue valmis

Tontit myynnissä

Lisää valaistusta keskustaan (turvallisuus, viihtyvyys)

Tärkeimmät rakennukset ja kohteet valaistu

Hyvinvoinnin edistäminen
Tavoite / Toimenpide

Mittarit

Toimivien SOTE-palveluiden säilyminen / SOTE-keskus

Varmistettu

Aurajoen rantaan ulkoilureitti ja uimapaikka

Valmis

Kaikenikäisten keskustapuisto (monitoimikenttä,
kuntoiluvälineet, leikkipaikka, pelipaikat)

Rakennettu

Koivuniemen virkistysalueen kehittäminen

Suunnitelmat valmiina, juomaveden saanti varmistettu

Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma / Liikkuva koulu –hanke

Osallistujien määrä, liikuntaa kuvaavat mittarit

Tavoitteet vuoden 2021 loppuun 2/3
Osallisuus ja yhteisöllisyys
Tavoite / Toimenpide

Mittarit

Ikääntyneiden palvelutarpeen huomioiminen

Ennaltaehkäisevien käyntien lukumäärä, kotona asuvat yli 75
vuotta täyttäneet

Etsivän nuorisotyön kehittäminen

Osallistuvien nuorten määrä, koulutuksen ulkopuolelle jäävät

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen

Asiakas- ja kuntalaiskyselyjen määrä, vastausprosentit

Avoimuuden ja monikanavaisen viestinnän lisääminen

Sosiaalisen median kanavien käyttäjien määrä

Oman hyvinvoinnin ylläpitäminen

Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Yhteistyön lisääminen yhdistysten ja yritysten kanssa

Toteutuneet yhteishankkeet ja yhteistyösopimukset

Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen

Pitkäaikaistyöttömien määrä, kunnan osuus
työmarkkinatuen kustannuksista

Tavoitteet vuoden 2021 loppuun 3/3
Talouden tasapaino
Tavoite / Toimenpide

Mittarit

Tasapainoinen talous

Kertynyt ylijäämä, vuosikate, lainamäärä / asukas

Tuottavuuden kehittäminen

Palvelujen yksikköhinnat, palvelumaksut

Henkilöstön työhyvinvointi paranee

Koettu työhyvinvointi (henkilöstökysely 2 vuoden välein),
sairauspoissaolojen määrä, koulutuspäivien määrä

Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Koulutuspäivien määrä, palvelulupaukset

Sähköisten palveluiden lisääminen

Käyttäjämäärät, digitaalisten palveluiden määrä

Kannen kuvat Minun Aurani -kuvauskilpailusta: Julius Kähkönen, Joni Väisänen, Helmi Metsäpuro, Helmi Nummela ja Tytti Nuolemo
Piirustukset Auran yhtenäiskoulun ja Kirkonkulman koulun 3 – 4 luokan oppilaat.
Muut kuvat Auran kunnan kuvapankista.

