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TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022 
 

1. KUNNAN STRATEGIA JA PALVELUTAVOITE 
 
Auran kunnan vision mukaan Aura on elinvoimainen ja kehittyvä Auranmaan alueen 
kaupan ja palveluiden keskus. Aurassa arvostetaan yrittäjyyttä, turvallisuutta ja Aurajo-
en kansallismaisemaa. Aura on aktiivinen, välittävä ja uudistuva kasvukunta. 
  
Strategian neljä kantavaa teemaa ovat elinvoiman kehittäminen, hyvinvoinnin edistä-
minen, osallisuus ja yhteisöllisyys sekä talouden tasapaino. Elinvoiman kehittämiseen 
liittyvät yritystoiminnan toimintaedellytysten luominen, keskustaajaman kehittäminen, 
joukkoliikenteen parantaminen sekä monipuolisten asumisratkaisujen tarjoaminen. Hy-
vinvoinnin edistämistä tuetaan toimivilla palveluilla sekä viihtyisällä ympäristöllä. Tavoit-
teena on saada Auraan Sote-keskus ja painopistettä siirretään ennaltaehkäiseviin pal-
veluihin. Kuntalaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti kunnan ja palveluiden ke-
hittämiseen. Yhteisöllisyyttä ja toisista välittämistä korostetaan. Osaavan ja motivoitu-
neen henkilöstön turvin palvelut ovat laadukkaat, digitaalisia ratkaisuja kehitetään, uu-
sia tapoja palvelutuotannossa kokeillaan ja kuntaorganisaatio toimii joustavasti. Re-
sursseja käytetään tehokkaasti ympäristöä säästäen. 
 
Luottamushenkilöiden työtä tuetaan antamalla tarveperusteista koulutusta. Luottamus-
henkilöt ovat tehtäväänsä sitoutuneita ja toimivat vastuullisesti työnantajan roolissa. 
Yhteistyötä tiivistetään toimielinten ja työyhteisöjen kanssa. Jokainen luottamushenkilö 
ja työntekijä on kunnan käyntikortti.  
 
 

2. YLEISPERUSTELUT 

2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät 
  
Talouskasvu jää viime vuosia maltillisemmaksi tulevien vuosien aikana. Maailmankau-
pan hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun ennustejakson lopulla. Julkisen 
talouden rahoitusasema vahvistuu ensi vuonna, mutta alkaa sen jälkeen vähitellen hei-
kentyä. Myös julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy 2020-luvun 
alkuvuosina uudelleen kasvuun. Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,6 %. Vaikka nä-
kymät vientimarkkinoilla ja maailmantaloudessa ovat heikentyneet, Suomen vientiteolli-
suuden näkymät eivät ennustejakson alkupuolella heikkene merkittävästi. Yksityisten 
investointien kasvun arvioidaan hidastuvan ja julkisten investointien kasvu jatkuu no-
peana. Tuotannollisten investointien näkymät ovat valoisat. Kulutuksen kasvua tukee 
ansiotason nousu sekä työllisyyden koheneminen. Kotitalouksien käytettävissä olevien 
tulojen kasvu pysyy nopeana.  

 
Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,2 %. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen 
nousu alkavat asteittain heikentää työllisten määrän kasvua. Työllisyysaste nousee 
73,5 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Ta-
louden kasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan työllisyysastetta 75 prosenttiin ilman mer-
kittäviä lisätoimia. BKT:n kasvu hidastuu 1,1 prosenttiin vuonna 2021. Työttömyysas-
teen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lä-
hestyvän lähivuosina 2000-luvun keskimääräistä, noin kolmen prosentin vuosittaista 
kasvuvauhtia.  
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2.2. Kuntatalouden kehitys vuosina 2020–2022 
 
Kuntatalouden rahoitusasemaa heikensi viime vuonna heikko verotulojen kasvu ja sa-
maan aikaan kasvaneet kulutusmenot. Kuntien menojen kasvu jatkuu nopeana myös 
kuluvana vuonna. Kuntien rahoitusasemaa rasittaa väestön ikääntymisestä johtuva 
palvelutarpeen kasvu. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä on 
ensi vuosikymmenen taitteessa 3,8 mrd. euroa. Menoja kasvattavat sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky-
sopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen. Lomarahojen palautumisen vaikutus 
näkyy suurimmaksi osaksi jo vuonna 2020. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, 
sillä sairaaloiden, koulujen, liikenneväylien ja kunnallistekniikan uudisrakentaminen ja 
korjaaminen jatkuvat vilkkaana.  
 
Kuntatalouden rahoitusasema kohenee hieman vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna, 
mutta pysyy edelleen selvästi alijäämäisenä. Etenkin valtionavustukset kasvavat tuntu-
vasti, sillä kunnille kompensoidaan kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaukseen liit-
tyen noin 240 miljoonaa euroa, jotta lomarahaleikkaus ei tulisi huomioiduksi kahteen 
kertaan valtionosuuksissa. Lisäksi valtionapuja kasvattavat kilpailukykysopimuksen vä-
liaikaisten leikkausten poistuminen, verotulomenetysten kompensaatiot kunnille ja val-
tionosuuksiin tehtävä indeksikorotus. Toisaalta paikallishallinnon menojenkin arvioi-
daan kasvavan, sillä ansiokehityksen oletetaan kiihtyvän työmarkkinoiden kireyden 
vuoksi. Kuntatalous pysyy selvästi alijäämäisenä myös vuonna 2021. Verotulojen koh-
tuullisen hyvää kehitystä ylläpitää palkkatulojen kasvu. Lisäksi valtionosuuksia kasvat-
tavat verotulomenetysten kompensaatiot kunnille ja indeksikorotukset. Valtionosuuksis-
ta kuitenkin leikataan edelleen työajan pidennyksestä johtuva kiky-osuus 234 miljoonaa 
euroa.  Kohtuullisen hyvä tulojen kehitys ei riitä parantamaan kuntien talouden tilaa, sil-
lä investoinnit pysyvät mittavina ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntarve jatkaa 
väestön ikääntymisen vuoksi kasvuaan. 

 

2.3. Henkilöstömenot 
 

Kuntatalouden toimintamenojen kasvu kiihtyy vuonna 2019. Kunta-alan virka- ja työeh-
tosopimus on ollut voimassa helmikuun alusta 2018 ja jatkuu maaliskuun loppuun 
vuonna 2020. Sopimus sisälsi kolme palkankorotusta ja tuloksellisuuteen perustuvan 
kertaerän. Sopimuskorotukset nostivat kuntatalouden palkkasummaa vuonna 2018 
keskimäärin 0,9 prosenttia ja vuonna 2019 keskimäärin 2,4 prosenttia. Tämän lisäksi 
erillisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutus oli 0,7 prosenttia 
palkkausmenoja kasvattava vuonna 2019.  Vuoden 2020 palkkausmenojen kasvua 
kiihdyttää tulevien sopimuskorotusten lisäksi myös kilpailukykysopimuksen mukaisen 
lomarahaleikkauksen päättyminen. Vuoden 2020 sopimusneuvotteluista ennustetaan 
tulevan vaikeat. 
 
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut laskevat arvion mukaan alle 25 %:n jo vuonna 
2019. Työnantaja maksut vakiintunevat vuoden 2020 24,8 prosentista vielä 0,2 pro-
senttiyksiköllä vuoteen 2023 asti. Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat olleet 
kuluneen 20 vuoden aikana kiihtyvimmin noussut menoerä palveluiden ostojen rinnalla.  
 

2.4. Kuntien tulot vuosina 2020–2022 
 

Kuntien toimintakate heikkenee yhä vuosittain ainakin vuoteen 2023 asti. Kuntien tu-
loista kuitenkin verotulot nousevat ja nyt myös valtionosuuksien arvioidaan nousevan 
laskusuuntaisten vuosien jälkeen vuodesta 2020 alkaen. Maksutuotot ovat valtakunnal-
lisesti nousussa, mutta Auran kunnan maksutuotot ovat olleet laskujohteisia jo useam-
man vuoden ajan johtuen etenkin valtion päätöksistä varhaiskasvatusmaksujen alen-
tamisesta. Johtuen kuntasektorin kasvavasta investointitarpeesta, myös poistojen mää-
rä kasvaa. Tämä johtaa kuntien tulosten heikkenemiseen siten, että tulokset painuvat 
jo miinusmerkkisiksi viimeistään vuonna 2023. 
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3. YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET 
 
Kuntien toimintaympäristöissä tapahtuu rajuja muutoksia, joiden vaikutuksista ei ole 
vielä varmaa tietoa. Väestö ikääntyy vauhdilla ja muuttoliike kohdistuu kasvukeskuk-
siin. Väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu aiheuttaa kunnille prosentin 
kustannusten nousun vuosittain.  Alueellinen eriarvoisuus lisääntyy palveluiden saata-
vuudessa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Valtion yritykset vähentää kuntien 
lakisääteisiä tehtäviä eivät ole tuottaneet tulosta. Kunnilla on yli 600 lakisääteistä tehtä-
vää ja 980 niihin liittyvää velvoitetta. Kuntien voimavaroista suurin osa menee edellis-
ten hoitamiseen, eikä elinvoimaisuuden kehittämistyölle jää resursseja kuin hyvin niu-
kasti.  
 
Valtioneuvoston sote- ja maakuntauudistus luo kuntien toimintojen kehittämiseen epä-
varmuutta niin henkilöstön kuin taloudenkin näkökulmasta. Maan hallituksen vaihtumi-
nen lopetti edellisen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun. Rinteen hallitukselta 
odotetaan nopealla aikataululla uusia linjauksia projektin etenemiseksi. 
 

3.1. Kuntalaki 
 
Kunnan toimintaa ohjaa voimakkaasti kuntalaki. Kuntalain 1.5.2015 muutokset tulivat 
täysimääräisinä voimaan viimeistään vuoden 2017 aikana. Merkittäviä uudistuksina oli-
vat kuntavaalien aikataulumuutos sekä kuntien valtuustojen koko, jonka valtuusto voi 
jatkossa määritellä lain säätämissä rajoissa itse. Kuntatalouden pitoon tuli myös merkit-
täviä muutoksia, mm. alijäämien kattamiseen, konsernitilinpäätökseen, kuntien yhteis-
toimintaan ja kuntayhtymiin. Taloussuunnitelman on edelleen oltava lain mukaan tasa-
painossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään 
neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
Laissa on tarkkaan määritelty taloudellisissa vaikeuksissa olevan kunnan arviointime-
nettelystä.  Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, 
joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan, mutta erillistä suunnitelmaa ei enää 
tarvitse tehdä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 
Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin, mikä tulee osaltaan 
vaikeuttamaan kuntien talouden tasapainotustoimenpiteitä.  

 
Muita uuden kuntalain tuomia muutoksia kunnan hallintoon olivat mm. yksi hallinto-
sääntö, pitkän tähtäimen kuntastrategian muuttuminen pakolliseksi, kunnanjohtajan 
johtajasopimus, luottamushenkilöiden aseman vahvistaminen, sidonnaisuuksien ilmoit-
taminen ja kunnan virallisen viestinnän siirtyminen tietoverkkoon. 
 

3.2. Sosiaali- ja terveydenhuollonuudistus 
 
Rinteen hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. Valmistelussa otetaan huo-
mioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistus teh-
dään hallitusti ja vaiheistaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siir-
retään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteen-
sovitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat 
palvelut oikea-aikaisesti. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden jär-
jestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjes-
täminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 18. Maakunti-
en toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätök-
senteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja käyt-
täjädemokratiaa vahvistetaan. 
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Mahdollisuus käyttää palveluita yli maakuntarajojen säilytetään. Maakunnat tekevät yh-
teistyötä keskenään. Erityistason palveluiden turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteis-
toiminta-aluetta. Alueet pohjautuvat voimassaoleviin erityisvastuualueisiin (erva). 
 
Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori 
toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien osalta tämä ratkaistaan erillisen 
selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita 
turvataan. 

 
 

4. AURAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN TEKIJÄT 
 

Auran kunnan alueelta on poistunut useita suuria työllistäjiä viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. Viimeisin oli Leaf-tehtaan toiminnan lakkauttaminen Aurassa. Kunnan väki-
luku on pitkässä juoksussa kehittynyt positiivisesti. Noin 20 vuotta sitten auralaisia oli 
hieman alle 3 300. Tämän jälkeen väkiluku on kasvanut maltillisesti ja joinain vuosina 
on tullut väestötappiota. Vuoden 2010 lopussa auralaisia oli yli 3 900 Tämän jälkeen 
väkiluvun kehitys näyttää pysähtyneen alle 4 000 asukkaaseen, vaikka se käväisi vuo-
den 2017 kesällä tasan 4000 asukkaassa. Kesäkuun lopussa 2018 auralaisia oli 3978. 
Väestön ikärakenne on terveellä pohjalla, sillä lasten määrä on noin 20 %.  Kunnan 
tonttivaranto on myös hyvä ja kunnassa on asuntojen uudistuotantoa. Talousarvion ta-
voitteena on auralaisten määrän nostaminen 4000 asukkaaseen. 
 
Maakunnan positiivinen rakennemuutos on säteillyt myös Auraan. Tämä näkyy työttö-
myyden osalta koko maakunnassa. Auran kunnassa työttömyys on selvästi alle Varsi-
nais-Suomen keskiarvon. Syyskuussa 2019 työttömyysprosentti Aurassa oli 5,0. Sekä 
nuorisotyöttömyys että pitkäaikaistyöttömyys ovat laskeneet. Aurassa oli vuonna 2016 
1 127 työpaikkaa, mutta koska yhteydet ovat hyvät ja nopeat Turkuun, merkittävä osa 
kunnan asukkaista työllistyy Turun seudulle. Omassa kunnassa auralaisista työskente-
lee noin 30 %.  

 
Loimaan seudun työttömyys syyskuussa 2019 

  

Kunta 
Työ- 

voima 
Työttömät % 

Työttömät 
yht. 

Alle 
20-v 

Alle 
25-v 

Yli 
50-v 

Pitkäaikais-
työttömät 

Avoimet 
työpaikat 

Aura 1952 5,0 97 6 13 51 28 11 

Koski Tl 993 5,3 53 0 7 22 12 12 

Loimaa 6996 6,8 477 21 61 214 118 81 

Marttila 860 7,6 65 0 8 22 13 0 

Oripää 587 5,3 31 0 0 11 7 0 

Pöytyä 3824 6,9 265 13 31 110 63 69 

 
Kunnan menorakenteessa erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto näyttelevät 
suurta osaa. Menot kuntayhtymille ovat yli 7,3 miljoonaa euroa vuonna 2020. Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimus uusittiin keväällä 2019. Tavoitteena on 
saada kustannukset näkyvämmiksi ja kohdistaa ne aiheuttamisperiaatteen mukaan. 
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5. AURAN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS JA TASA-
PAINOTTAMINEN 

5.1. Alijäämien ja lainamäärän kehitys 
 

Kunnan alijäämien kertymiskierre alkoi vuoden 2010 jälkeen, kun kunnassa oli tehty 
mittavia investointeja kouluun ja päiväkotiin. Kunnan taseessa oli kattamatonta alijää-
mää vuoden 2011 lopulta 908 744 euroa. Tämän jälkeen alijäämää kertyi taseeseen 
nopealla tahdilla. 2012 vuoden tilinpäätöksessä alijäämää oli kertynyt jo 2 420 745 eu-
roa. Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 keväällä talouden tasapainottamissuunnitelman, 
jonka tavoitteena oli pysäyttää alijäämien kertyminen ja talouden saattaminen tasapai-
noon. Suunnitelma ei ollut tavoitteisiin nähden riittävä. Vuoden 2015 tilinpäätöksen mu-
kaan kunnan taseeseen oli kertynyt kattamatonta alijäämää 2 956 000 euroa, mikä tar-
koitti 742 euroa asukasta kohden. Lainakanta on niin ikään kasvanut vuoden 2010 jäl-
keen ja oli vuoden 2015 tilinpäätöksessä 14 585 000 euroa, 3 661 euroa asukasta 
kohden.   
 
Uusi säästöpaketti hyväksyttiin valtuustossa vuoden 2015 syksyllä noudatettavaksi ta-
lousarvion suunnitelmavuosilla 2016 – 2018. Vuonna 2016 tilikauden ylijäämä oli 1 018 
682 euroa. Näin alijäämien osuus taseessa laski 1 937 000 euroon ja samalla laina-
määrä asukasta kohden laski 330 eurolla. Kehitys jatkui samansuuntaisena ja vuonna 
2017 tilikauden ylijäämä oli 2 073 910 euroa. Näin ollen taseeseen jäi aikaisempien 
vuosien alijäämien jälkeen 136 910 euroa ylijäämää. Lainakannan kehitys on myös ol-
lut positiivista ja kunnan lainasalkku pieneni tilikaudella 1 304 284 eurolla, 3000 euroon 
asukasta kohden. Vuosi 2018 oli jälleen kireä vuosi Auran kunnan taloudessa. Sekä 
erikoissairaanhoidon menot että perusterveydenhuollon menot ylittivät talousarvion yh-
teensä lähes 500 000 eurolla. Kunnan verotulotilitykset romahtivat vuoden 2018 lopus-
sa, ja kunta joutui ottamaan joulukuun lopussa syömävelkaa. Lainamäärää oli saatu 
vuoden aikana pienennettyä, joten kokonaisuutena lainamäärä asukasta kohden oli 
vuoden 2018 lopussa 2876 euroa. Vuodesta 2019 tulee jälleen kireä tuloverojen niukan 
kertymän vuoksi.  
 

5.2. Talouden tasapainottaminen 
 

Auran kunnan taloutta on saatu tervehtymään vuosien 2016–2018 osin säästöpaketin 
toimien vaikutuksesta, osin talouden parempien suhdanteiden ansioista. Alijäämät saa-
tiin katettua ja lainamäärää pienennettyä. Vuosi 2019 on ollut kuitenkin tuloverotilitys-
ten niukkuuden vuoksi erittäin kireä vuosi, ja kunnan kassa on ammottanut tyhjyyttään 
useaan otteeseen. Uutta lainaa on jouduttu syyskuun alkuun mennessä ottamaan jo 
1,4 miljoonaa euroa. Samaan aikaan pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty yli 300 000 eu-
rolla. Vuoden 2019 kokonaisuuden selviämisen jälkeen kunnanhallitus tarkastelee ta-
louden tasapainottamisen tarpeen ja mittakaavan. 
 
 

6. INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020–2022 
 
Investointiohjelman bruttomenot vuodelle 2020 ovat 1 377 200 euroa. Maanhankintaan 
on varauduttu vuoden 2020 osalta 100 000 eurolla ja asunto-osakkeisiin 320 000 eurol-
la. AV-laitteistoon ja tietokoneisiin on arvioitu kuluvan 26 500 euroa. Talousarviossa on 
varauduttu kotihoidon mobiilipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. 
Talonrakennuksen peruskorjauksiin on budjetoitu 300 000 euroa ja liikunta- ja ulkoilu-
alueisiin 77 000 euroa. Teiden rakentamiseen ja siihen liittyvään infrastruktuuriin on va-
rattu hieman yli 300 000 euroa. Vesi- ja viemärilaitoksen investointeihin on varauduttu 
119 500 eurolla ja hulevesijärjestelmiin 20 000 eurolla. Investointituloina on tonttien 
myyntiä 140 000 eurolla sekä pieniä tulovirtoja hankkeista. Vuosien 2021 ja 2022 in-
vestointiohjelmat on laadittu syksyllä 2019 tiedossa olevien investointitarpeiden perus-
teella.  
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7. KONSERNIN TAVOITTEET VUOSILLE 2020–2022 
 

Auran kunnan konsernirakenne on seuraavanlainen: 
 
tytäryhteisöt: Kiinteistö Oy Horsmanhaka (54,25 %)  

Kiinteistö Oy Auran Vuokra-asunnot (100 %) 
 
kuntayhtymät: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (2,00 %) 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä (26,25 %) 
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (0,89 %) 
  Varsinais-Suomen liitto (0,63 %) 
  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (0,82 %) 
 

Lisäksi kunnalla on kolme osakkuusyhteisöä, joita ei yhdistellä 
kuntakonserniin:  
Asunto Oy Halavanpuisto (omistus 30,77 %),  
As Oy Hannunportti (22,86 %) 
Kiinteistö Oy Auran Tuulenpuisto (29,37 %)  
Kiinteistö Oy Auran Puusepänpuisto (49,36 % A-osakkeista) 
 

Kunnan konserniohje on ollut voimassa 1.1.2010 alkaen. Ohjetta tulee noudattaa kon-
serniin kuuluvissa yhtiöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyk-
sestä muuta johdu. Yhteisöissä eteen tulevat uudet hankkeet tai toiminnan merkittävät 
muutokset tuodaan kunnanhallituksen tai asianomaisen tehtäväalueen lautakunnan 
käsittelyyn. Kunnan lausunto annetaan kuntayhtymien talousarvioista ja taloussuunni-
telmista. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimusta muutettiin vuoden 
2019 keväällä. Kustannukset tulee jatkossa kohdistaa aiheuttamisperiaatteen mukaan 
ja kuntayhtymä tekee palvelutarjouksen seuraavan vuoden palveluista kunnille marras-
kuun puoleen väliin mennessä. Palvelutuotannon laajuudesta päätetään kuntien val-
tuustoissa. 
 
Kiinteistöyhtiöiden hallituksiin kunnanhallitus on nimennyt edustajansa. Vuokrataloyhti-
öiden asukasvalinnoista keskustellaan kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.  
 
Talousarvion 2020 tavoitteet 

 

 
Kiinteistöosakeyhtiöitä koskevat 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

 
Tavoitetaso / seuranta 

 
Mittari/tunnusluku  

 
Yhtiöiden kaikki kulut katetaan vuokra-
tuotoilla 

 
Tilinpäätös ylijäämäinen 

 
Tilikauden ylijäämä 
euroa 

 
Peruskorjauksen toteuttaminen kustannus-
tehokkaasti ja laadukkaasti 

 
Kustannukset saadaan 
katettua vuokratuloilla 

 
Talous tasapainossa 

 

Kuntayhtymien talousarvioista ja -suunnitelmista on käyty neuvotteluja ja annettu lau-
suntoja, jotka löytyvät toimielinten pöytäkirjoista.   
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle on annettu tavoitteeksi vuodelle 2020 Au-
ran osalta korkeintaan kahden prosentin nousu käyttötalouden kustannuksista verrat-
tuna vuoden 2019 talousarvion lukuihin.  
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8. TALOUSARVIOEHDOTUS 

8.1. Kuntalain sääntely 
 

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenteri-
vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousar-
viovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa 
hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -
suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kun-
nan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai 
ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa-
timisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kunnan tulee taloussuunnitel-
massa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna janajaksona kate-
taan. 
 
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot 
sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ot-
taa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 
sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatet-
tava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. 
 
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä on uudistettu. 
Uudistetut kriisikuntakriteerit kuvaavat kunnan taloutta eri näkökulmista nykyistä pa-
remmin. Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden 
raja-arvoja on muutettu. Laki tulee voimaan 1.3.2019. Uusia raja-arvoja sovelletaan 
ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen 
perusteella. Siihen asti sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kun-
talain 118 §:ssä säädetään.  
 
Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää: 
 

 jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 mo-
mentissa säädetyssä määräajassa. (ei muutosta nykyiseen) 

 jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konser-
nitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 
500 euroa (ei muutosta nykyiseen) 

 
TAI 

 jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnuslu-
vut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot 
 

1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 pro-
senttia (nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate); 

2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 
kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosent-
tiyksikkö); 

3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravas-
tuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokra-
vastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla (nykyisin tunnuslu-
vussa ainoastaan konsernin lainamäärä); 

4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (nykyisin tun-
nuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %). 

 
Kuntayhtymässä arviointimenettely voidaan käynnistää vain, mikäli kuntayhtymä ei ole 
kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää kuntalain 110.3 §:n mukaisessa määräajassa. 
Lakia ei muutettu tältä osin. 
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Kuntalaissa määritellään edelleen tunnuslukujen raja-arvot, jotka kuvaavat kunnan eri-
tyisen vaikeaa taloudellista asemaa. Kuntien olisi tarpeen tunnistaa myös tilanteet, 
joissa kunta on lähellä raja-arvon täyttymistä. Hallituksen esityksessä on esitetty myös 
väljemmät raja-arvot (ns. keltaiset valot), jotka eivät vielä johda arviointimenettelyn 
käynnistämiseen, mutta joiden täyttyessä kunnan tulisi kiinnittää erityistä huomioita ta-
loutensa kehitykseen ja analysointiin. 
 

 Konsernin kertynyt alijäämä vähintään 500 €/as 

 Konsernin vuosikate % poistoista alle 100 

 Tuloveroprosentti 1,5 %-yks. yli keskimääräisen 

 Konsernin lainat ja vastuut 25 % yli keskimääräisen 

 Konsernin laskennallinen lainanhoitokate alle 1,0 
 

Arviointimenettelyä ei voida käynnistää yllä mainittujen raja-arvojen (keltaiset va-
lot) täyttyessä. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2019 on 19,89, joten se 
on Aurassa 1,86 % suurempi. Alijäämää ei kunnan taseessa ole syksyllä 2019.  
 

8.2.  Vuoden 2020 talousarvio 
 

Vuoden 2020 talousarvio- ja taloussuunnitelmavuodet 2020–2022 perustuvat hallinto-
kuntien tekemiin esityksiin. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota marraskuun viimei-
sessä kokouksessaan ja valtuusto käsittelee sen joulukuun kokouksessa. Kunnan ve-
rokertymät arvioitiin ensimmäiseen versioon kunnanhallituksen esityksen mukaisesti tu-
loverojen ja kiinteistöverojen osalta vuoden 2019 prosenttien mukaisesti. Valtuusto 
päätti marraskuun kokouksessaan pitää kiinteistöveroprosentit samoina kuin tänä 
vuonna, mutta se päätyi alentamaan tuloveroprosenttia 0,25 yksiköllä vuodelle 2020. 
 
Talousarviossa on yleisperusteluosan lisäksi käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in-
vestointi- ja rahoitusosa. Käyttötalous- ja investointiosa ohjaavat toimintaa. Asetetut ta-
voitteet ovat sitovia ja niistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksellä. Myönnetyt 
määrärahat ovat sitovia annettuun summaan siten, että määrärahoja ei saa ylittää. 
Toimielinten on seurattava oman toimintansa ja taloutensa kehitystä vuoden 2020 ai-
kana erityisen tarkasti ja tehtävä nopeita korjausliikkeitä, mikäli myönnetyt määrärahat 
näyttävät ylittyvän. Talousarvioon arvioidut tulokertymät sen sijaan saavat ylittyä.  
 
Talousarvio turvaa kunnan laadukkaiden palveluiden tuottamisen. Käyttötalouden ko-
konaismenot vuonna 2020 ovat arvion mukaan 23 402 810 euroa. Vuosikate on 
1 136 008 euroa ja tilikauden ylijäämä 328 328 euroa. Toimintakulujen muutosprosentti 
on 3,6 % laskettuna vuoden 2019 talousarvion summasta. Palkat ja palkkiot kasvava 
1,6 prosentilla. Erikoissairaanhoidon menot on laitettu arvioon sellaisina kuin ne on 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä saatu. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 
arvio on kunnan talousarviossa vuoden 2019 talousarvion summa korotettuna kahdella 
prosentilla.   
 
Toimintatuotot laskevat vuoden 2019 tasosta 0,8 %. Tuottojen määrä on romahtanut 
etenkin varhaiskasvatuspalveluissa vuosien 2018 ja 2019 aikana, kun valtio muutti 
maksuperusteiden tulorajoja. Lisäksi kunnan palvelusetelijärjestelmä on ollut täysimää-
räisenä käytössä, jolloin kunta ei saa tuloa tältä osin palvelusta. Lisäksi vanhuspalvelu-
jen maksutuotot pienenevät. Kunnan lainamäärää  lyhennetään noin 1 200 000 euroa. 

 

8.3. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys 
 
Vuonna 2018 verotulot laskivat 4,4 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna, yhteisöveron 
määrä lisääntyi 7,7 prosenttia.  Kunnan tuloveroprosentti on 21,50, mutta efektiivinen 
kunnallisveroaste on 14,88 %. Vuoden 2019 tuloverokertymä on ollut ennakoitua niu-
kempaa ja kunnalle maksettavat verot jäävät ainakin 100 000 euroa alhaisemmiksi kuin 
edellisenä vuonna. Vuodelle 2020 tuloveroja on arvioitu kertyvän 14 028 000 euroa. 
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Kiinteistöveron osuus pysynee aiempien vuosien tasossa ja yhteisöveron tuoton on ar-
vioitu laskevan vuoden 2019 tasosta hieman. 
 
Peruspalvelujen valtionosuutta on arvioitu saatavan noin 1,1 miljoonaa euroa edellistä 
vuotta vähemmän. Verotuloihin perustuvan tasauksen osuus noussee muutamalla 
kymmenellä tuhannella eurolla. Kunnalle maksetaan verotulojen menetyksen kompen-
saatiota 1 739528 euroa, joten valtionosuuksia arvioidaan saatavan 7 % vuotta 2019 
enemmän.    Kotikuntakorvausmenot kirjataan käyttötalouspuolelle kuluna siihen kus-
tannuspaikkaan, johon ne kohdistuvat, siksi tuloslaskelman valtionosuuksien kustan-
nusten nousu näyttää todellisuutta suuremmalta Kunta maksaa enemmän kotikunta-
korvausmenoja kuin se saa tuloina. 
 
Auran kunnan verotulot ovat kehittyneet ja arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 
 
 TP 2016 TP 2017  TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Kunnallisvero 13 271 698   13 597 036 12 992 000 13 744 000 14 028 000 

Yhteisövero 410 391 530 471 571 542 654 000 639 000 

Kiinteistövero 757 946 745 483 751 044 750 000 748 000 

Yhteensä 14 440 035 14 872 990 14 314 000 15 148 000 15 415 000 

 
 
         Vuoden 2019 verotulojen toteuma on tällä hetkellä epävarma, koska valtion toimenpi-

teistä johtuen verotulojen tilityksissä on ollut maanlaajuisesti ongelmia. Koko kuntasek-
tori on joutunut pitkälti turvautumaan lainrahoitukseen maksaakseen käyttötalouden 
menoja. Oletettavaa on, että vuoden 2019 tuloverokertymä ei yllä talousarvion lukuun. 
 
Valtionosuudet on maksettu ja arvioitu kertyvän kunnalle seuraavasti: 

  

 
Valtionosuudet 

 

 
TP 2016 

 
TP 2017 

 
TP 2018 

 
TA 2019 

TA 2020 

Peruspalvelujen val-
tionosuus 

5 323 485 5 010 472 4 891 686 4 536 016 3 421 900 

Verotulojen per. teht. 
tasaus 

1 708 680 1 654 862 1 755 078 1 861 675 1 925 300 

Järjestelmämuut. 
tasaus/verotulojen 
men. komp. 

- 150 442 - - 1 739 528 

Opetus- ja kulttuuri-
toim. vos 

-1 000 631 -831 422 -646 981 -647 945 -647 600 

 
Yhteensä 

6 0331 534 5 984 354 6 000 000 5 749 746 6 439 128 

 

8.4.  Talousarvion hyväksyminen ja sen noudattaminen 
 
Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-
ohjeineen lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kunnanhallitus, lau-
takunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asi-
anomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma 
valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttami-
sesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston 
määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat 
määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (inves-
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tointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Kunnanhallituksen, lautakunnan tai joh-
tokunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunni-
telmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen 
käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot 
pienempiin ja tarkempiin osiin. Edellä tarkoitettu viranhaltija voi vastaavasti antaa alai-
selleen viranhaltijalle oikeuden päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta. Toimi-
vallan jakoa koskevat määräykset annetaan hallintosäännössä.   
 
Määrärahojen käyttöä, henkilöstön palkkaamista yms. koskevia rajoituksia tai määrä-
yksiä annetaan kunnanhallituksen erikseen antamissa talousarvion täytäntöönpano-
ohjeissa. Täytäntöönpano-ohjeissa määritellään myös viranhaltijoiden vuosittaiset  
hankintavaltuusrajat.  
 
Talousarvion muuttaminen 
 
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esit-
tämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että tavoitteita. 
Talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, 
kun muutostarve on tiedossa. Jos sitovan määrärahan ylityksellä tai sitovan tuloarvion 
alituksella on oleellista vaikutusta tilikauden tulokseen, ne on vietävä muutoksina val-
tuustoon hyväksyttäväksi myös tilikauden jälkeen, ennen kuin tilinpäätös annetaan tilin-
tarkastajille tarkastettavaksi. Jos vaikutus ei ole oleellinen, voidaan poikkeamat esittää 
vasta tilinpäätöksessä. 
 

8.5. Talousarvion sitovuus 
 
Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus 
  
Talousarvio on sitova kunnanvaltuuston hyväksymien toiminnan ja talouden tavoittei-
den sekä niiden edellyttäminen määrärahojen ja tuloarvioiden osalta. Vesihuoltolain 
mukaan vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa. Vesihuolto-
laitoksesta on perustettu kirjanpidollinen taseyksikkö ja sille on laadittu talousarviossa 
kunnallisen liiketoiminnan tulos- ja taselaskelma. Hulevesi ei sisälly vesihuoltolaitoksen 
laskelmiin. 
 
Investointiosan määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sitovuustaso on kunnanvaltuus-
toon nähden vuoden 2020 talousarviossa seuraava: 
 

 Kiinteä omaisuus; hankeryhmittäinen 

 Irtain omaisuus/kunnanhallitus; hankeryhmittäinen 

 Aineeton käyttöomaisuus/kunnanhallitus; hankeryhmittäinen 

 Irtain omaisuus/perusturvalautakunta; hankekohtainen 

 Irtain omaisuus/tekninen lautakunta; hankekohtainen 

 Irtain omaisuus/sivistyslautakunta; hankekohtainen 

 Talonrakennus; hankekohtainen 

 Teiden rakentaminen; hankeryhmittäinen 

 Teiden päällystäminen; hankeryhmittäinen 

 Tievalaistus; hankeryhmittäinen 

 Puistot ja leikkipaikat; hankeryhmittäinen 

 Muu julkinen käyttöomaisuus; hankekohtainen 

 Liikunta- ja ulkoilualueet; hankekohtainen 

 Vesilaitos; hankeryhmittäinen 

 Viemärilaitos; hankeryhmittäinen 

 Hulevedet; hankeryhmittäinen. 
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Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus 
 
Jos tavoite on hyväksytty talousarvioon, se sitoo valtuustoa alempia viranomaisia sa-
malla tavoin kuin määräraha. Tämä talousarvio ja -suunnitelma on laadittu talousarvio-
asetelman mukaisella tehtävätasolla niin, että jokainen tehtäväalue alkaa sen keskeiset 
palvelutehtävät selvittävällä esittelyllä. Taloussuunnitelma sisältää tiedot toimintaympä-
ristön muutoksista, toiminnan ja talouden yleisistä kehittämistavoitteista, toiminnan pai-
nopistealueista sekä suunnitelmakauden yksilöidyistä tavoitteista.  
 

 

9. KÄYTTÖTALOUSOSA 

9.1. Keskusvaalilautakunta 
 
Tilivelvollinen esimies: hallintojohtaja 
 
Toiminta-ajatus 
 
Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja tehtävät tulevat suoraan vaalilaista.  Lauta-
kunnan tehtävänä ovat niin valtiollisten kuin kunnallisten vaalien järjestämiseen liittyvät 
valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät. Vaalilain mukaan keskusvaalilautakunta ottaa it-
selleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan. 

 
Suunnitelmavuodet 2020–2022 
 
Suunnitelmakaudella järjestetään vain yhdet vaalit, kuntavaalit sunnuntaina 18.4.2021. 
Lautakunnan tavoitteen mukaan kaikki vaalit saadaan toimitettua virheettömästi luo-
malla samalla positiivista kuntakuvaa äänestäjille.  
 
Talousarvion 2020 ja suunnitelmavuosien 2020–2022 tuloslaskelma 
 

 
  

      TP 2018       TA 2019 NIMI                            HK 2020  Kasvu-%       TS 2021   TS 2022

VAALIT

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

6 545 0   Myyntituotot                  0 0,00 0 0

0 16 000   Tuet ja avustukset            0 -100,00 0 0

6 545 16 000 TUOTOT YHTEENSÄ                 0 -100,00 0 0

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-6 977 -15 450     Palkat ja palkkiot          0 -100,00 -6 050 0

  Henkilösivukulut

-726 -2 323     Eläkekulut                  0 -100,00 -778 0

-73 -568     Muut henkilösivukulut       0 -100,00 -153 0

-874 -5 300   Palvelujen ostot              0 -100,00 -1 800 0

-97 -1 750   Aineet, tarvikkeet, tavarat   0 -100,00 0 0

-8 747 -25 391 KULUT YHTEENSÄ                  0 -100,00 -8 781 0
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9.2. Tarkastuslautakunta 
 
TARKASTUSTOIMI 

 
Toiminta-ajatus 
 
Kunnan omaehtoisesta ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkas-
tuslautakunta ja tilintarkastaja. 
 
Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä 
arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteu-
tuneet.  
 
Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hal-
linnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. 
 
Kunnanvaltuusto on tammikuussa 2019 valinnut JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO Au-
diator Oy:n vuosien 2019 – 2024 hallinnon ja talouden tarkastamista varten.  
 
 
TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022 
 

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 
 

Valtuuston vuosiksi 2017–2021 valitsema tarkastuslautakunta jatkaa toimintaansa. 
Lautakunnan jäsenmäärää on edelleen 5.  
 
Kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii valtuuston vuosiksi 2019–2024 valitsema JHHT-
tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.  
 
1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnan tehtäviin on kuulunut tiettyjen kunnan luotta-
mushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien seuranta. 
 
Lautakunnan jäsenet osallistuvat tarkastuslautakunnalle suunnatuille koulutuspäiville. 
sekä kunnan sisäiseen koulutuksen. 
 
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii hallintotoimiston palkkasihteeri. 
 

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 
 

Tarkastuslautakunta laatii työnsä perustaksi ohjeellisen arviointisuunnitelman. Tilintar-
kastaja valmistelee ja esittää tarkastuslautakunnalle tiedoksi toimikauttaan koskevan 
tarkastussuunnitelman ja tilikautta koskevan työohjelman. 

 

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta 
järjestetään siten, että kunnan oma si-
säinen valvonta sekä tarkastuslautakun-
nan että JHTT – tilintarkastajan suorit-
tama ulkoinen valvonta muodostavat 
kattavan valvontajärjestelmän, jotta voi-
daan suorittaa valtuuston asettamien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-
den toteutumisen arviointi organisaation 
kaikilla tasoilla. 

Suoritetaan asiakaslähtöinen, tuloksellinen 
hallinnon ja talouden tarkastus kunnassa. 
Kunta organisaationa asettaa konkreettiset 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja 
organisaation kaikilla tasoilla suoritetaan 
omaehtoista itsearviointia ja sen perusteel-
la tehdään kokonaisanalyysi siitä, miten 
toiminta on vastannut asetettuja tavoitteita 
ja tuleeko tavoitteita ja toimintaprosesseja 
muuttaa. 
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Talousarvion 2020 ja suunnitelmavuosien 2020–2022 tuloslaskelma 
 

 
 

9.3. Kunnanhallitus 
 

Keskushallinto 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: kunnanjohtaja 
 
Toiminta-ajatus 
 
Kuntalain mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakun-
ta. Keskushallinnon alla toimivat kunnanvaltuusto ja -hallitus. Kunnan toimintaa johde-
taan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan 
toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kun-
nan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Keskeisimmät tehtävät ovat kunnan 
elinvoimaisuuden kehittäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen.  
 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 
 
Uusi kuntalaki astui kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017, kun uusi valtuustokausi al-
koi. Maakunnallisen soten valmistelu on vienyt kunnan korkeimman johdon aikaa ja 
muita resursseja yhä enemmän.  Kuntatalouden negatiivinen kehitys on edellyttänyt 
päättäjiltä ja ylimmältä johdolta uusia, innovatiivisia ratkaisuja palvelutuotantoon sekä 
henkilöstön sitouttamista työhön. Vuoden 2017 tilinpäätös oli yli 2 M€ positiivinen jolloin 
taseen alijäämät saatiin katettua. Taloudenpito jatkuu edelleen tiukkana, sillä ylijäämää 
ei ole merkittävää määrää taseessa ja lainamäärä on edelleen korkea. Vuoden 2019 
osalta kunta on painiskellut erittäin heikkojen tuloverokertymien ja tätä kautta kassava-
jeen kanssa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon menojen kasvu on arvaa-
matonta ja aiheuttaa kuntataloudelle ongelmia.  
 
Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 
 
Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2017. Valtuuston koko Aurassa on nyt 19. Uusi kuntastra-
tegia hyväksyttiin vuoden 2018 lopulla. Kunnan elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen tulee jäämään kunnanhallituksen vastuulle sote-ratkaisun myötä. 

 

      TP 2018     TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

TARKASTUSTOIMI

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-4 009 -3 100     Palkat ja palkkiot          -4 600 48,40 -4 600 -4 600

  Henkilösivukulut

-129 -70     Eläkekulut                  0 -100,00 0 0

-7 -1     Muut henkilösivukulut       -1 0,00 -1 -1

-7 123 -9 150   Palvelujen ostot              -8 950 -2,20 -8 950 -8 950

-288 -150   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -150 0,00 -150 -150

0 -50   Muut toimintakulut            0 -100,00 0 0

-11 556 -12 521 KULUT YHTEENSÄ                  -13 701 9,40 -13 701 -13 701
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Talousarvion 2020 ja suunnitelmavuosien 2020–2022 tuloslaskelma 

   

 
 

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: hallintojohtaja 
 
Toiminta- ja palveluajatus 
 
Hallintokunta suunnittelee ja toimeenpanee keskushallinnon johtamia strategiasta joh-
dettuja kunnan talouteen, toimintaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Yksikön tehtä-
vänä on varmistaa operatiivisella tasolla, että kunnan kaikissa yksiköissä on toiminta-
valmiudet ja riittävät resurssit kuntalaisten palveluiden tuottamiseen.  
 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 
 
Toimintayksikön haasteina ovat yhä laajentuva osaamisen tarve. Yksikön henkilöstö-
suunnitelman mukaisesti sijaistuksia on sovittu keskeisimpiin tehtäviin. Atk-ohjelmia on 
ajantasaistettu. Kuntaan hankittiin tillikauden 2018 alussa asianhallintajärjestelmä ja 
henkilöstöhallinnon ohjelmaa päivitettiin vuoden lopussa. Tilikauden 2019 aikana tieto-
hallinnon osaamista on vahvistettu omassa organisaatiossa. Vuoden 2020 alusta talo-

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 

 
TA 2019 

 
TA 2020 

 
Talouden  
tasapaino 
 
 
 
Tulevaisuuden 
Aura 2030  
 
 

 
tilikauden tulos  
 
 
 
 
strategian tavoit-
teiden saavut-
taminen, tavoit-
teita kpl 

 
ylijäämä  
43 084 € 
 
 
 
 

 
tilikauden tulos 
positiivinen, lai-
namäärän piene-
neminen 500 000 
€ 
 

 
tilikauden tulos positiivinen, 
lainamäärän pieneneminen 
500 000 € 
 
 
viihtyisän asuinympäristön 
toimenpiteitä 3 kpl, digitaali-
set palvelut 3 kpl,  

      TP 2018    TA 2019 NIMI                              HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

KESKUSHALLINTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

39 915 0   Tuet ja avustukset            0 0,00 0 0

39 915 0 TUOTOT YHTEENSÄ                 0 0,00 0 0

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-113 797 -118 200     Palkat ja palkkiot          -120 000 1,50 -120 000 -119 500

  Henkilösivukulut

-24 227 -24 444     Eläkekulut                  -23 506 -3,80 -23 506 -23 420

-2 497 -3 905     Muut henkilösivukulut       -3 110 -20,40 -3 110 -3 093

-25 395 -31 800   Palvelujen ostot              -36 850 15,90 -36 850 -36 850

-9 244 -6 600   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -11 900 80,30 -11 900 -11 900

0 -300   Avustukset                    -300 0,00 -300 -300

-1 407 -1 500   Muut toimintakulut            -800 -46,70 -800 -800

-176 567 -186 749 KULUT YHTEENSÄ                  -196 466 5,20 -196 466 -195 863
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ushallinnon palveluksessa aloittaa uusi talous- ja palkkasihteeri, jonka työpanoksella 
saadaan lisättyä merkittävästi toimintavarmuutta.  
 
Vuonna 2021 aloittava maakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelu ja muut maakunnalle 
siirtyvät tehtävät lisäävät yksikön tehtäviä alkuvaiheessa. Lisäksi kuntaan on jäämässä 
joitakin tehtäviä, joita nyt hoidetaan maakuntaan siirtyvissä yksiköissä. Näiden tehtävi-
en osalta todennäköinen sijoituspaikka tulee olemaan yleishallinnon alaisuudessa.  

 
Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja kasvava osaamisen sekä tiedon tarve huomi-
oidaan työtehtäviä priorisoimalla ja kouluttamalla henkilöstöä riittävästi. Henkilöstön 
työhyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Yhteistyö- ja työ-
suojelutoimikunnan toimintaa kehitetään kohti aidompaa vuoropuhelua ja yhteistyötä 
työnantajan ja henkilöstön välillä. Tavoitteena on avoin ja kannustava toimintakulttuuri 
kunnan kaikissa työyksiköissä. Talousarviossa on varauduttu koko henkilöstön koulu-
tukseen yksiköittäin sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen. Työyksiköissä pidetään kunnan 
yhteisten tilaisuuksien lisäksi omia työkykyä ylläpitäviä tapahtumia. Hallinnon tukipalve-
lut tuotetaan sisäisille asiakkaille joustavasti, kustannustehokkaasti ilman katkoksia. 
Ulkoiset asiakkaat saavat tarvitsemansa hallinnon palvelut sujuvasti yhden luukun pe-
riaatteella. 
 
Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 
 

 
Koko kunnan henkilöstön osalta tavoitteena työhyvinvoinnin edistäminen. Mittarina käy-
tetään sairauspoissaoloja, joskin ne eivät suoraviivaisesti kerro koko totuutta. Pienessä 
organisaatiossa yksittäiset pitkä sairauslomat nostavat merkittävästi koko organisaation 
keskiarvoa. Tilikauden 2019 alussa työhyvinvointikysely tehtiin koko kuntaan yhtenäis-
koulua lukuun ottamatta, jonne on tehty kysely vuoden 2018 keväällä. Kyselyn perus-
teella suunnitellaan hyvinvoinnin kehittämiseen tarvittavia ratkaisuja. 

 
 
  

 
  

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2016 

 
TP 2017 

 
TP 2018 

 
TA 2020 

Henkilöstön 
työhyvinvoinnin 
edistäminen 

sairauspoissaolot  
työpäiviä / työn-
tekijä 

14,3 tpv/ tt 12,1 tpv/tt 12,0 tpv /tt <11,0 tpv/tt 
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Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 

 
 

Elinkeinotoimi 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: kunnanjohtaja 
 
Toiminta- ja palveluajatus 
 
Tehtäväalue vastaa kunnan elinvoimaisuuden kehittämisen haasteeseen, joka nousee 
kuntastrategiasta. Elinkeinopoliittinen ohjelma ohjaa osaltaan yksikön resurssin koh-
dentamista. Keskeistä on yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaaminen, vuoropuhelu 
yritysten ja kunnan välillä ja työpaikkojen ylläpitäminen sekä edellytysten luominen uu-
sien työpaikkojen synnylle. Tehtävää hoitaa kehittämisjohtaja, jonka työpanoksesta 
kohdentuu kolme päivää Auraan, yksi Marttilaan ja yksi Kosken Tl kuntaan.   

 

  TP 2018   TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%  TS 2021   TS 2022

YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3 217 10 800   Myyntituotot                  17 300 60,20 8 000 8 000

5 790 0   Maksutuotot                   0 0,00 0 0

30 472 30 000   Tuet ja avustukset            32 700 9,00 32 700 32 700

200 0   Muut toimintatuotot           0 0,00 0 0

39 679 40 800 TUOTOT YHTEENSÄ                 50 000 22,50 40 700 40 700

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-192 585 -239 000     Palkat ja palkkiot          -269 550 12,80 -269 550 -265 550

  Henkilösivukulut

-47 684 -57 104     Eläkekulut                  -59 715 4,60 -59 715 -59 023

-5 483 -9 998     Muut henkilösivukulut       -8 961 -10,40 -8 961 -8 827

-332 076 -359 850   Palvelujen ostot              -392 650 9,10 -376 750 -375 650

-13 399 -11 650   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -13 650 17,20 -8 650 -10 150

-10 000 -10 000   Avustukset                    -10 000 0,00 -10 000 -10 000

-11 924 -30 570   Muut toimintakulut            -18 120 -40,70 -18 120 -18 120

-613 150 -718 172 KULUT YHTEENSÄ                  -772 646 7,60 -751 746 -747 320

-573 472 -677 372 TOIMINTAKATE                    -722 646 6,70 -711 046 -706 620

Rahoitustuotot ja -kulut

-573 472 -677 372 VUOSIKATE                       -722 646 6,70 -711 046 -706 620

Poistot ja arvonalentumiset

-26 927 -30 040   Suunn.mukaiset poistot        -53 610 78,50 -36 850 -36 800

Satunnaiset erät

-600 399 -707 412 TILIKAUDEN TULOS                -776 256 9,70 -747 896 -743 420
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TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2017 

 
TP 2018 

 
TA 2020 

 
Elinvoimaisuuden kehittäminen 
 
Kunnan vetovoimaisuuden 
kehittäminen 

 
Uusien yritysten 
määrä 
 
Väestökehitys posi-
tiivinen (v. 2018 
3986 as)  

 
15 kpl 
 
 
kasvu 0 % 

 
+ 33 kpl 
 
 
kasvu 0 % 

 
+ 40 kpl 
 
 
kasvu + 0,5 % 

 
Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 
 

 
 
 

Kaavoitustoimi 
 

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: kunnanjohtaja 
 
Toiminta- ja palveluajatus  
 
Sopusuhtaisen, viihtyisän ja turvallisen yhdyskuntarakenteen luominen kaavoituksen avulla. 
Eri maankäyttötarpeet sovitetaan toimivaksi kokonaisuudeksi ja kunnan yleisilme on viihtyisä. 
 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 

 
Kunnalla on aluearkkitehtisopimus Marttilan ja Kosken Tl kuntien kanssa. Aluearkkitehdin 
työstä kohdistuu kaksi työpäivää Auran kuntaan sekä tarvittaessa enemmän. Aluearkkitehti 
valmistelee pienehköjä kaavamuutoksia ja kilpailuttaa suuremmat kaavaprojektit sekä toimii 
kunnan yhteyshenkilönä kaavaprosesseissa. Osayleiskaavatyö on aloitettu keväällä 2019. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja kunnan kehityskuva valmistuu ke-
väällä 2020. Syksyllä 2020 kaavaluonnos asetetaan nähtäville. Osayleiskaavan on määrä 
valmistua ja olla lainvoimainen suunnitelmakauden aikana. 
 

 

  TP 2018   TA 2019 NIMI                            HK 2020  Kasvu-%  TS 2021  TS 2022

ELINKEINOTOIMI JA MATKAILU

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

23 008 20 000   Myyntituotot                  25 000 25,00 25 000 25 000

26 100 40 000   Tuet ja avustukset            35 000 -12,50 35 000 35 000

49 109 60 000 TUOTOT YHTEENSÄ                 60 000 0,00 60 000 60 000

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-17 531 -73 400     Palkat ja palkkiot          -73 400 0,00 -73 400 -73 400

  Henkilösivukulut

-3 509 -13 813     Eläkekulut                  -12 621 -8,60 -12 621 -12 621

-400 -3 074     Muut henkilösivukulut       -2 442 -20,60 -2 442 -2 442

-129 303 -157 200   Palvelujen ostot              -163 250 3,80 -163 250 -162 250

-3 048 -2 200   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -2 300 4,50 -2 300 -2 300

-22 791 -7 500   Avustukset                    -4 500 -40,00 -4 500 -4 500

-24 0   Muut toimintakulut            0 0,00 0 0

-176 605 -257 187 KULUT YHTEENSÄ                  -258 513 0,50 -258 513 -257 513
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TAVOITE MITTARI TA 2020 

Joustava ja kustannusteho-
kas kaavojen valmistumi-
nen 

Kaavaprosessiin kulunut aika 
Pienet kaavamuutokset ja 
pienet asemakaavan osat val-
mistuvat alle 10 kk. 

Tonttivarannon riittävyys Tonttien lukumäärä 
Tonttivaranto vastaa vähintään 
viiden vuoden tarpeita. 

 
 

Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 
 

 
  

      TP 2018       TA 2019 NIMI                              HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

KAAVOITUSTOIMI

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

  Henkilösivukulut

-780 -74 000   Palvelujen ostot              -88 500 19,60 -88 500 -88 500

-10 0   Aineet, tarvikkeet, tavarat   0 0,00 0 0

-790 -74 000 KULUT YHTEENSÄ                  -88 500 19,60 -88 500 -88 500
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        Koko kunnanhallituksen tuloslaskelma vuosille 2020 – 2022 
 

   

  TP 2018   TA 2019 NIMI                              HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

KUNNANHALLITUS

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

26 225 30 800   Myyntituotot                  42 300 37,30 33 000 33 000

5 790 0   Maksutuotot                   0 0,00 0 0

96 487 70 000   Tuet ja avustukset            67 700 -3,30 67 700 67 700

200 0   Muut toimintatuotot           0 0,00 0 0

128 702 100 800 TUOTOT YHTEENSÄ                 110 000 9,10 100 700 100 700

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-323 912 -430 600     Palkat ja palkkiot          -462 950 7,50 -462 950 -458 450

  Henkilösivukulut

-76 002 -95 361     Eläkekulut                  -96 442 1,10 -96 442 -95 664

-8 380 -16 977     Muut henkilösivukulut       -14 513 -14,50 -14 513 -14 362

-504 953 -640 850   Palvelujen ostot              -698 250 9,00 -682 350 -680 250

-25 701 -20 450   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -27 850 36,20 -22 850 -24 350

-32 791 -17 800   Avustukset                    -14 800 -16,90 -14 800 -14 800

-13 354 -32 070   Muut toimintakulut            -18 920 -41,00 -18 920 -18 920

-985 094 -1 254 108 KULUT YHTEENSÄ                  -1 333 725 6,30 -1 312 825 -1 306 796

-856 392 -1 153 308 TOIMINTAKATE                    -1 223 725 6,10 -1 212 125 -1 206 096

Rahoitustuotot ja -kulut

-856 392 -1 153 308 VUOSIKATE                       -1 223 725 6,10 -1 212 125 -1 206 096

Poistot ja arvonalentumiset

-26 927 -30 040   Suunn.mukaiset poistot        -53 610 78,50 -36 850 -36 800

Satunnaiset erät

-883 319 -1 183 348 TILIKAUDEN TULOS                -1 277 335 7,90 -1 248 975 -1 242 896
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9.4. Perusturvalautakunta 
 

Sosiaalipalvelut 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Sosiaalijohtaja 
 
Toiminta-ajatus 
 
Perusturvalautakunnan toimialan palvelujen tehtävänä on tuloksellisesti tukea kunta-
laisten hyvinvointia, elämänhallintaa ja terveyttä. Perusturvalautakunta on palvelu-
kysynnän muutoksiin vastaava organisaatio, jossa henkilöstön tietotaito käytetään in-
novatiivisesti asukkaiden hyväksi.    
 
Palveluajatus 
 
Perusturvalautakunnan alaiset tehtävät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä 
ympäristöterveydenhuollon palvelut. Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella järjestetään la-
kisääteiset sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. Lainsäädännöllä kiireellisiksi määritel-
lyt palvelut järjestetään heti. Tuen tarpeisiin vastaavina sosiaalipalveluina järjestetään 
sosiaalityötä, sosiaalipäivystyksen ja kriisityön palvelut, sosiaaliohjausta, sosiaalista 
kuntoutusta, perhetyötä, kotipalvelua, kotihoitoa, asumispalveluja, laitospalveluja, liik-
kumista tukevia palveluja, päihdetyötä, mielenterveystyötä, kasvatus- ja perheneuvon-
taa, sekä lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvontaa. Kunnallisina sosiaali-
palveluina huolehditaan erillislainsäädännön perusteella kehitysvammaisten erityishuol-
losta, vammaispalveluista, kuntouttavasta työtoiminnasta, päihdyttävien aineiden vää-
rinkäyttäjien huoltoon kuuluvista palveluista, omaishoidon tuen, lasten ja nuorten huol-
lon, lastensuojelun, ottolapsineuvonnan, perheasioiden sovittelusta, lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvistä teh-
tävistä sekä päätösten toimeenpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpi-
teiden, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinsovitteluun kuu-
luvien asiantuntijapalveluiden sekä  isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvien 
tehtävien järjestämisestä.  

 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 
 
Sosiaalihuollon palvelujen yleisenä kehittämistavoitteena on pystyä vastaamaan kunta-
laisten palvelutarpeisiin, toiminnallisen vaikuttavuuden kehittäminen ja taloudellisuuden 
huomioinen organisaation kaikilla tasoilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
ohjeistuksen mukaisesti uudistetaan sosiaalihuollon palveluprosesseja ja palvelutehtä-
väluokitusta. Tehtävät ovat lakisääteisiä viranomaistehtäviä.   
 
Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, ja lakisääteiset tehtävät laajenevat ja 
vaativat yhä enemmän erityisosaamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne-
uudistustyö jatkuu edelleen. Palvelurakenneuudistukseen liittyvien toimintamallien ke-
hittäminen jatkuu maakunnan kuntien yhteistyönä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopii-
riin kuuluvien  kuntien  yhteistyötä jatketaan siten, että keskitytään palvelujen sisältöjen 
kehittämiseen yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Yhtenä kuntien yhteisenä 
kehittämisen kohteena ovat sähköiset palvelut, jotka kytketään palveluprosesseihin. 
Palvelurakenneuudistuksessa on nähtävissä palvelujen keskittäminen isompiin yksiköi-
hin. Rinteen hallituksen parlamentaarisen työn on suunniteltu valmistuvan vuonna 
2020, jonka jälkeen vasta alkaa lainsäädännön valmistelutyö.  
 
Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistustyö jatkuu. Sosiaalihuollon asiakaskirjalain 
määräajat tulevat voimaan 1.1.2021, joten toiminnan muutokset on tehtävä vuoden 
2020 aikana. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö uudistuu 
01.12.2019 lukien sekä esimerkiksi äitiys- ja lastensuojelulakeihin on tullut muutoksia. 
 
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta palvelujen haasteet liittyvät eriarvoistumiskehi- 
tykseen ja hyvinvointierojen kaventamiseen.  
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Ikääntyneiden palveluiden suurin haaste on yli 85-vuotiaiden osuuden kasvu väestöra-
kenteessa sekä muistisairaiden määrän kasvava osuus.  
 
Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 
 
Toiminnassa painotetaan sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja, ennalta ehkäisyä 
ja varhaista tukea sekä kuntoutuksen kehittämistä. Palvelujen saavutettavuutta ja pal-
veluohjausta kehitetään. Asiakas on mukana oman asiakassuunnitelmansa laatimises-
sa. Kaikissa ikäryhmissä palvelut ovat oikea-aikaisia ja oikein kohdentuvia. Toimiva 
ennalta ehkäisevä työ ei kuitenkaan poista korjaavien sosiaalipalvelujen tarvetta.  
 
Painopistealueena ovat lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä kotihoito: 
 

1. Lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa tukea riittävän aikaisin. Eri-
tyisen kehittämisen kohteena ovat sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain 
mukaiset avohuollon tukitoimet. Lastenhoitoapua järjestetään yhteistyössä Man-
nerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 
(=Lape-hanke) jatkuu, ja hankkeen alueellisena toteutuksena tavoitteena on jär-
jestää lasten ja perheiden kohtaamispaikkatoimintaa.  
 
Talousarviossa varaudutaan osallistumaan keskitetyn perheyksikön toimintaan, 
jossa yksikköä hallinnoisi Turun kaupunki. 
 
Poliisin ja Loimaan seutukunnan kuntien yhteistyöhanketta (=Ankkuri-toiminta) 
jatketaan. Sosiaalipäivystyksen haasteena on virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen 
järjestäminen kunnan sosiaalitoimiston niukoilla työntekijäresursseilla. Sosiaali-
päivystyksessä virka-ajan ulkopuolinen päivystys on keskitetty Turkuun.  

2. Iäkkäiden palveluissa kehitetään kotiin vietäviä palveluita, kotikuntoutusta ja säh-
köisiä palveluja. Matalan kynnyksen palveluilla ja ennalta ehkäisevillä palveluilla 
tuetaan iäkkäiden toimintakykyä. Mobiilisovellusten käyttöönotto säästää avopal-
veluohjaajan ja kotihoidon työntekijöiden työaikaa. Erityisen tärkeää olisi mahdol-
listaa kotihoidon työntekijöiden asiakaskirjausten tekeminen myös asiakkaan luo-
na. Toimiala on mukana ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa ke-
hittävässä Kompassi-hankkeessa, jonka tuloksia hyödynnetään, ja joka hanke jat-
kuu vuonna 2020.  
 
Ympärivuorokautinen tehostettu asumispalvelu tukee osaltaan myös kotona asu-
mista. Omaishoidon tuella hoidettaville iäkkäille ihmisille järjestetään tarvittavaa 
lyhytaikaishoitoa asumispalveluissa. Näin turvataan myös omaishoitajille myönne-
tyt vapaapäivät. Tavoitteena on painopisteen siirtäminen kotihoitoon ja ympärivuo-
rokautisen hoidon ja hoivan tarpeen väheneminen. Tavoitteena on järjestää iäk-
käiden tehostettu asumispalvelu oman kunnan alueella. Tehostetussa asumispal-
velussa varataan määrärahaa myös palvelusetelin myöntämiseen.  
 

3. Vammaispalvelujen tavoitteena on saattaa vammainen henkilö yhdenvertaiseen 
asemaan vastaavan ikäisen vammattoman henkilön kanssa. Painopistealueena 
ovat nuoret vammaiset henkilöt, joille järjestetään tarpeelliset asumispalvelut sekä  
päivä- tai työtoimintaa. 
  

4. Palveluita ei voi järjestää eikä kehittää ilman ammattitaitoisia työntekijöitä. Henki-
löstön täydennyskoulutuksen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen 
on oleellista kuten myös työnjaon kehittäminen eri ammattihenkilöiden ja toimisto-
työntekijöiden kesken. 
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VALTUUSTOTASOLLA SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

 

  

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 

 
TA 2020 

 
Kotihoitoon painottuva pal-
velurakenne turvaa iäkkäi-
den asumisen kotonaan 
mahdollisimman pitkään. 

 
Prosenttiosuus 31.12. ympärivuoro-
kautisessa hoidossa olevista   
75 vuotta täyttäneistä.  
 
Tavoitteena on vähentää ympärivuoro-
kautisen hoidon osuutta. 

 
11,2 % 

 
9 % 

 

 
Ympärivuorokautinen 
hoito ja hoiva tukevat 
myös kotona asumista. 

 
Lyhytaikaisen hoidon hoitopäivillä 
tuetaan kotona asumista ja omais- 
hoitoa. 

 
988  
päivää 

 
> 600 
päivää 

 
Lasten ja perheiden 
palveluissa tavoitteena 
on oikea-aikainen ja ennal-
ta ehkäisyyn painottuva 
palvelurakenne. 

 
Palvelutarveselvityksen jälkeen asiak-
kuuteen jäävien asiakkaiden (lapset ja 
nuoret) lukumäärä, joka lukumäärä ker-
too korjaavien palveluiden tarpeesta. 

 
50 

 
< 30 % 

 
Asiakkaiden vaikutusmah-
dollisuuksien ja osallisuu-
den lisääminen. 

 
Asiakastyytyväisyyskyselyt: 
Palveluihin tyytyväisten osuus. 
 
Nk. matalan kynnyksen tilaisuudet (lu-
kumäärä) 

  
90 % 
 
 
  6 

 
Sosiaalihuollon talousarvi-
on palveluluokitus 
tarkistetaan terveyden- 
ja hyvinvointilaitoksen 
suosituksen mukaiseksi.  

 
Työ tehty viimeistään 31.12.2020. 
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Sosiaalitoimen tuloslaskelma vuosille 2020–2022 
 

 
 

Toimeentuloturva 
 

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Sosiaalijohtaja 
 

Toiminta-ajatus 

 

Työn tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten 

ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaro-

ja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja ja tukitoimia elämäntilanteen pa-

rantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen. 

 

Palveluajatus 

 

Tehtäväalueen palvelut ovat lakisääteisiä työikäisten sosiaalipalveluja. Asiakkaiden 

elämänhallintaa, työllistymistä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan aikuissosiaalityön, 

sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan  ja työttömien yhteispalvelun 

(=TYP) ja työllistämisen palveluilla. Täydentävällä ja ennalta ehkäisevä toimeentulo-

tuella tuetaan asiakkaita taloudellisesti. Myös äkillisen tuen tarpeeseen vastaaminen on 

kunnan tehtävä.  

 

 

 

 

      TP 2018       TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

SOSIAALIPALVELUT

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

42 365 32 300   Myyntituotot                  32 300 0,00 32 900 32 900

390 069 397 330   Maksutuotot                   377 710 -4,90 377 710 377 710

10 283 15 800   Tuet ja avustukset            9 900 -37,30 9 900 9 900

64 787 70 000   Muut toimintatuotot           67 500 -3,60 67 500 67 500

507 502 515 430 TUOTOT YHTEENSÄ                 487 410 -5,40 488 010 488 010

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-1 046 222 -1 085 970     Palkat ja palkkiot          -1 123 160 3,40 -1 123 160 -1 122 160

  Henkilösivukulut

-264 269 -277 123     Eläkekulut                  -254 835 -8,00 -254 835 -254 662

-31 552 -45 630     Muut henkilösivukulut       -37 498 -17,80 -37 498 -37 464

-2 551 708 -2 761 210   Palvelujen ostot              -2 551 650 -7,60 -2 362 640 -2 551 030

-69 212 -46 630   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -55 570 19,20 -55 570 -55 570

-461 312 -386 620   Avustukset                    -614 510 58,90 -614 510 -614 510

-5 988 -8 390   Muut toimintakulut            -8 970 6,90 -8 970 -7 610

-4 430 262 -4 611 573 KULUT YHTEENSÄ                  -4 646 193 0,80 -4 457 183 -4 643 006

-3 922 759 -4 096 143 TOIMINTAKATE                    -4 158 783 1,50 -3 969 173 -4 154 996
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Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset  

 

Pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys sekä  elämänhallin-

nan ongelmat  lisäävät palvelujen tarvetta. Työttömyysaste kunnassa on ollut lasku-

suunnassa, mutta siitä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys  on pysytellyt samalla vakiintu-

neella tasolla. Monialaisen yhteispalvelun (=TYP) toimintamallia kehitetään, kuten 

myös sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.  

 

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 

 

Toiminnassa painotetaan asiakkaan parhaan mahdollisen omatoimisuusasteen ja elä-

mänhallinnan saavuttamista. Toiminnan painopisteenä ovat pitkäaikaistyöttömät ja 

nuoret. Moniammatillista yhteispalvelua (=TYP) syvennetään te-toimiston ja terveyden-

huollon kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään uusissa tiloissa (”Wanha Walt-

su”). Kuntoutujia ohjataan ryhmätoiminnan lisäksi myös eri hallintokuntien töihin ja 

palkkatuettuun työhön sekä työkokeiluihin. Kuntouttava työtoiminta suunnitellaan vai-

heittaisena prosessina siten, että palvelun painopiste muuttuu asiakkaan toimintakyvyn 

parantuessa.  

 

Kuntouttavaan työtoimintaan palkataan kuntoutuksen ohjaaja, jonka tehtävänä on eri-

tyisesti kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen, työpajatoiminnan suunnitteleminen 

sekä verkosto- ja yhteistyö sekä yksilöllinen valmennus/kuntoutus.  Sosiaaliohjaajan 

työtehtäviin sisältyy TYP-toimintaa ja kuntoutujien yksilöllistä ohjausta (10 % työajasta) 

   

Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021–2022 tuloslaskelma 

 

 
 

 

   TP 2018   TA 2019 NIMI                                 HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

TOIMEENTULOTURVA

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

28 714 32 000   Tuet ja avustukset            32 000 0,00 32 000 32 000

1 608 1 600   Muut toimintatuotot           1 600 0,00 1 600 1 600

30 321 33 600 TUOTOT YHTEENSÄ                 33 600 0,00 33 600 33 600

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-61 332 -68 020     Palkat ja palkkiot          -69 000 1,40 -69 000 -69 000

  Henkilösivukulut

-10 759 -12 557     Eläkekulut                  -11 930 -5,00 -11 930 -11 930

-1 847 -2 863     Muut henkilösivukulut       -2 309 -19,40 -2 309 -2 309

-9 863 -14 240   Palvelujen ostot              -11 060 -22,30 -11 060 -11 060

-521 -1 350   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -4 910 263,70 -4 910 -4 910

-169 763 -127 000   Avustukset                    -136 100 7,20 -136 100 -136 100

-3 348 0   Muut toimintakulut            -3 350 0,00 -3 350 -3 350

-257 434 -226 030 KULUT YHTEENSÄ                  -238 659 5,60 -238 659 -238 659

-227 113 -192 430 TOIMINTAKATE                    -205 059 6,60 -205 059 -205 059
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VALTUUSTOTASOLLA SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

 

 

TAVOITE 

 

MITTARI 

 

TP 2018 

 

TA 2020 

Kuntouttavassa työtoiminnassa 

olevan työllistymis- tai opiskeluedel-

lytyksien sekä elämänhallinnan 

paraneminen 

Kunnan sakkolistalla olevien 

pitkäaikaistyöttömien lukumäärä. 
19 18 

Työmarkkinatuella oleville pitkäai-

kaistyöttömille järjestetään tukitoi-

mia työllistymiseen ja elämänhallin-

taan. 

Vuoden aikana laaditut aktivointi-

suunnitelmat. 
54 > 80 

 

LAAJUUTTA KUVAAVA 

SUORITE 
TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2020 

Pitkäaikaistyöttömät (lkm) 31.12. 

Alle 25-v työttömien lkm 31.12. 

 

Työmarkkinatuen kuntaosuus 

62 

20 

 

156.688 

34 

20 

 

118.969 

34 

15 

 

123.313 

25 

15 

 

90.000 

 

Terveydenhuolto 
 

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: sosiaalijohtaja 
 
Toiminta-ajatus 

 

Terveydenhuollon tehtäväalueen palvelujen tehtävänä on ylläpitää ja edistää kuntalais-

ten hyvinvointia järjestämällä laadukkaita ja tuloksellisia terveydenhuollon palveluita. 

 

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen 

elinympäristön. 

 
Palveluajatus 

 

Kuntalaisten saatavilla on riittävät ja tarkoituksenmukaiset perusterveydenhuollon, eri-

koissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut. Terveydenhuollon tehtä-

väalue vastaa sairauksien hoidon, suun terveydenhuollon palveluiden, polikliinisten 

palveluiden, sairaalapalveluiden sekä mielenterveyspalveluiden järjestämisestä. Kunta 

on perusterveydenhuollon osalta jäsenenä Auran ja Pöytyän kansanterveystyön kun-

tayhtymässä. Vaativan erikoissairaanhoidon palveluita kunta hankkii olemalla jäsenenä 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Terveydenhuollon palvelut sovi-

tetaan yhteen hoitoketjuiksi. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan laaja-

alaiselta yhteistoiminta-alueelta, jonka isäntäkuntana toimii Liedon kunta. Ympäristö-

terveydenhuollon yksikkö vastaa asiakkaiden palvelutarpeisiin kustannustehokkaasti ja 

laadukkaasti sekä olemalla aktiivinen, neuvontaan ja viestintään panostava yhteistyö-

kumppani. 

 

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset  

 

Suurena haasteena jatkuvan muutoksen yhteiskunnassa tulee olemaan terveiden elä-
mäntapojen ja elämänhallinnan tukeminen. Pitkäaikaissairaiden suhteellinen osuus ja 
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lukumäärä lisääntyvät väestön ikääntymisen ja terveydenhuollon teknisen kehityksen 
myötä. Toisaalta yhä suurempi osa pitkäaikaissairaista tulee laitoshoidon sijasta asu-
maan kotonaan tai avopalveluyksikössä. Alueellisen yhteistyön ja toimivien hoitoketju-
jen merkitys korostuvat. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä li-
sätään, ja perusterveydenhuoltoa vahvistetaan. Terveydenhuollosta sosiaalihuoltoon 
on toimivat hoitoketjut. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistustyötä jatketaan Varsinais-Suomen 
kuntien ja kuntayhtymien yhteistyöllä. Rinteen hallitus jatkaa valtakunnallista sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. 

 

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 

 
Erikoissairaanhoito 
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vahvistamassa terveydenhuollon järjestämissuun-
nitelmassa koordinoidaan jäsenkuntien yhteistyötä. Kunnat ovat päätöksillään laajenta-
neet terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kattamaan myös sosiaalihuoltoa. Jär-
jestämissuunnitelman päivitysluonnoksessa esitetään sisällöllisen valmistelun tueksi 
käytännön kehittämistyölle seuraavat teema-alueet: 
 

 Somaattiset terveyspalvelut (ml. akuuttipalvelut) 

 Suun terveydenhuollon palvelut 

 Ikääntyneiden kuntoutus- hoito- ja hoivapalvelut 

 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 

 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut 

 Vammaispalvelut, 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Järjestämissuunnitelmassa todetaan myös, että aloitetaan työ, jossa tavoitellaan vä-
himmillään yhden sairaanhoitopiirin kattavaa yhtenäistä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta.  
 
Kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat myös yhdessä suunnittelemassa digitaalisia asiakas-
palveluja ja palveluohjausta uusilla sähköisillä työkaluilla. 
 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin omassa talousarviossa todetaan sairaanhoitopiiriä 
kehitettävän lähivuosina siten, että potilaat saavat korkeatasoisen, heidän yksilöllisyyt-
tään arvostavan ja oikeaan aikaan toteutetun tutkimuksen ja hoidon. Tuotetut palvelut 
ovat vaikuttavia ja näyttöön perustuvia. Sairaanhoitopiirin yksi sairaala-mallin mukai-
sesti kehitetään lähisairaaloita kuntouttavina yksikköinä takaamaan yhdenvertaisia pal-
veluita ja tukemaan perusterveydenhoitoa. Hoitokäytännöt yhtenäistetään. Etävas-
taanottoa ja etäkonsultaatiota lisätään samoin kuin henkilöstön liikkumista eri toimipis-
teiden välillä.  
 
Perusterveydenhuolto 
 
Terveyskeskus kuntayhtymän muodostaa kaksi kuntaa: Aura ja Pöytyä. Kuntayhtymän 
tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ja hoitaa lainsäädännön mukaiset ja jä-
senkuntien osoittamat terveydenhuollon palvelut ja raittiustyö. 
 
Kuntayhtymän toiminta on järjestetty lähipalveluilla siten, että Aurassa on terveysase-
ma, jossa on lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotot sekä äitiys- ja lastenneuvolapal-
velut. Pöytyällä Riihikosken terveysaseman yhteyteen on sijoitettu täydentävinä palve-
luina fysioterapia, laboratorio, röntgen, vuodeosasto sekä erityispalvelut. Akuuttivas-
taanottotoimintaa ja sähköisiä palveluja kehitetään. Sivuterveysasemien kesäajan sulut 
toteutetaan samanaikaisesti. Vuodeosaston toimintaa kehitetään vastaamaan muuttu-
nutta tarvetta. Toimintaa kehitetään ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon pal-



27 

 

velurakenneuudistus. Auran ja Pöytyän kuntien teettämää sosiaali- ja terveydenhuollon 
selvityksen esityksiä ja linjauksia käsitellään syksyllä 2019.   
 
 
VALTUUSTOTASOLLA SITOVAT TOIMINALLISET TAVOITTEET 
 

*Siirtoviiveellä tarkoitetaan aikaa, jonka potilas viettää erikoissairaanhoidon vuode-

osastolla, vaikka ei enää tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, mutta jatkopaikkaa ei ole 

eikä potilasta voida lähettää kotiin. 

 

Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma 2020 – 2022 
 

 
 

  

TAVOITE MITTARI TP 2018 TA 2020 

Vanhuspotilaan hoitoketjut ja hoi-

don porrastus toimivat 
Siirtoviivepäivät (lkm)* 0 0 

Hoito oikeassa paikassa, 
oikeaan aikaan 

Pitkäaikaishoidettavat (=yli 3kk) 
tk:n hoito-osastolla vuoden aika-
na. 

0 0 
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tuloslaskelma 2020 – 2022 
 

 
 

Koko perusturvalautakunnan tuloslaskelma vuosille 2020 – 2022 yhteensä 
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9.5. Sivistystoimen lautakunta 
 

Sivistystoimen hallinto 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: sivistysjohtaja 
 
Toiminta-ajatus  
 
Sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita perusopetuksen ja varhaiskasva-
tuksen palveluita lapsille sekä tukea kuntalaisten mahdollisuuksia elinikäiseen oppimi-
seen ja sivistykseen sekä henkiseen kasvuun. Lautakunnan alle kuuluvat omien toimin-
tojen lisäksi kansalais- ja musiikkiopiston toiminta. Lisäksi kunnalla on edustajat toisen 
asteen koulutuksen kuntayhtymissä. 

 
Palveluajatus 
 
Sivistystoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutetta-
vissa. Asiakas saa palvelujen käyttöön tarvitsemansa tuen henkilökunnalta. 
 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 
  
Sivistysjohtajan tehtävät on siirretty syksystä 2016 alkaen hallintojohtajan tehtäviin. Si-
vistysjohtaja toimii yksikön päällikkönä sekä lautakunnan valmistelijana ja esittelijänä. 
Muut esimiehet valmistelevat omaan toimintaansa liittyvät asiat lautakunnalle. Yhte-
näiskoulun johtamisesta vastaa rehtori ja Kirkonkulman koululla on oma opettajan vir-
kaan liitetty rehtori. Kirjaston johtamisesta vastaa kirjastotoimen johtaja, jonka työ-
panoksesta myydään 60 % Pöytyän kunnalle. Varhaiskasvatuspalvelujen johtamisesta 
vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Hänen alaisuudessaan työskentelee myös vastaava 
lastentarhanopettaja, joka on suora esimies Pääskynpesän päiväkodissa. Hallinnolliset 
tehtävät on kyettävä hoitamaan ilman turhaa byrokratiaa ja esimiesten tulee saada riit-
tävä tuki hallinnosta työllensä. 

 
Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 
 
Sivistyslautakunnan merkitys kasvaa kuntalaisten hyvinvointia tuottavana organisaatio-
na. Sivistyspalvelujen laadun ylläpitäminen peruspalveluissa on tärkeää varmistaa 
vaikka resurssit niukkenevat. Niin lautakunnalta kuin henkilökunnaltakin edellytetään 
uudenlaista ajattelua, rohkeaa kokeilua ja työtä pelkäämätöntä asennetta, joilla vasta-
taan tulevaisuuden haasteisiin. Hallinnon tehtävänä on tukea esimiestyötä kaikissa lau-
takunnan alaisissa tehtävissä ja varmistaa, että työn tekemiselle on riittävät resurssit. 

 
  



30 

 

Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 
 

 

 

Perusopetus 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: rehtorit 
 
Toiminta-ajatus 
 
Perusopetus luo hyvät edellytykset kasvamiselle ja oppimiselle. Kouluissa työskennel-
lään myönteisessä työyhteisössä, joka hyväksyy erilaisuuden ja tukee tervettä itsetun-
toa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan 
muodostamisen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuu-
den toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja raken-
tamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Koulut tekevät monipuolista yhteistyötä ympä-
röivän yhteiskunnan kanssa.  

 
Palveluajatus 
 
Auran perusopetuksen keskeisimmät arvot ovat: Ihmisyys, suvaitsevaisuus ja erilai-
suuden hyväksyminen, sivistys ja tasa-arvo, työn tekemisen ja elinympäristön arvosta-
minen, terveet elämäntavat ja hyvä itsetunto.  
 
Auran perusopetuksen lähtökohtana on oppilaan oikeus hyvään opetukseen ja onnis-
tumiseen. Opetustoiminnassa painotetaan oppilaan yksilöllisyyden huomioimista ja op-
pilaan hyvän itsetunnon tukemista, oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, tieto- ja 
viestintäteknologisia valmiuksia sekä suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä 
sekä kestävän kehityksen periaatteita. 
 
Koulut uudistavat ja kehittävät monipuolisesti lasten ja nuorten oppimista. Kouluissa 
käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja. Painopisteenä on yhteistyötaitojen ja 
sosiaalisuuden kehittäminen sekä hyvät käytöstavat. Lisäksi on tärkeää, että jokainen 
koululainen saa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. 
 
Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Perusopetus Yhtenäiskoulu; Hallin-
to ja jakamattomat erät, Opetustoiminta, Kouluruokailu, Kuljetukset, Muu oppilashuolto, 
Kiinteistönhoito, Kirkonkulman koulu, Hallinto ja jakamattomat erät, Opetustoiminta, 

   TP 2018   TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

HALLINTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-23 534 -28 400     Palkat ja palkkiot          -27 300 -3,90 -27 300 -27 300

  Henkilösivukulut

-4 914 -5 750     Eläkekulut                  -5 415 -5,80 -5 415 -5 415

-548 -1 051     Muut henkilösivukulut       -805 -23,40 -805 -805

-2 425 -910   Palvelujen ostot              -1 860 104,40 -1 910 -1 850

-357 -100   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -250 150,00 -250 -250

-43 0   Muut toimintakulut            0 0,00 0 0

-31 820 -36 211 KULUT YHTEENSÄ                  -35 630 -1,60 -35 680 -35 620
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Kouluruokailu, Kuljetukset, Muu oppilashuolto, Kiinteistönhoito, Aamu- ja iltapäivätoi-
minta.  
 
Tehtävän palveluksessa on yhteensä noin 58 henkilöä. 
 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 
 
Erityisopetuksen kasvu on ollut huomattavaa. Tämä johtuu lähtökohtaisesti siitä, että 
kolmiportainen tuki on otettu käyttöön, jolloin oppilaalle tehdään kattavammat tukitoi-
menpiteet ja kartoitukset mm. nivelvaiheissa. Samoin kunnan erityisopetuksen kasvuun 
vaikuttaa valtakunnan yleinen trendi, jossa erityisopetus tuodaan lähikouluun ja keski-
tetyn palvelun oppilaitokset vähenevät.  
 
Erityisopetusta on kehitetty pitkäjänteisesti vuosien ajan Aurassa. Tällä hetkellä yhte-
näiskoulun yhteydessä toimii neljä pienluokkaa, joissa yhdestä annetaan vaativan ta-
son erityisopetusta, johon sisältyy osittain myös palvelukotiyhteistyö. Jatkon kannalta 
on syytä tarkistella sitä kokonaistilannetta, joka muuttuu kun ympäristökunnat, etenkin 
Turku, eivät enää tarjoa erityisopetuspalvelujaan ulkopaikkakuntalaisille. Tällä hetkellä 
muualla kuin Aurassa opiskelee yli kymmenen erityisoppilasta. Laskennallisesti tämä 
tarkoittaa noin kahta pienryhmää.  
 
Erityisopetuksen lisääntyminen on aiheuttanut myös tilaan liittyvän ongelman yhtenäis-
koulussa. Tällä hetkellä osa tiloista on muutettu esteettömiksi, mutta esimerkiksi aamu- 
ja iltapäivätoiminnassa oleva Markula kiinteistö ei vastaa esteettömyysvaateita. Onkin 
syytä selvittää miten kiinteistöt muutetaan kauttaaltaan esteettömiksi. 

 
Auran koulut ovat osana Liikkuva koulu – hanketta. Hankkeen taustalla on valtion kär-
kihanke, jonka tarkoituksena on kerryttää liikunnan määrää tunnin päivässä. Kirkon-
kulman koulussa on oppilaiden kanssa yhdessä kehitetty päivittäinen liikuntahetki. Kir-
konkulman koulun opetuksen painopisteenä näkyy luonnonläheisyys ja kotiseudun tut-
kimus. Esiopetuksen sijainti varhaiskasvatuksen tai koulun toimintana selvitetään. 
 
Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 
 
Koulujen toiminnan painopistealueena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppi-
mista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Lapsille tuodaan myös yrittä-
jyyskasvatusta osana koulun työtä. Uusi opetussuunnitelma velvoittaa kouluja kehittä-
mään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulussa. Tästä syystä oppilaskunnan rooli 
korostuu ja sen toimintaa pyritään kehittämään.  
 
Opettajia kannustetaan opettamaan yli alakoulu/yläkoulu rajojen omia oppiaineitaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan. On tärkeää, että oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa yli 
luokkarajojen.  
 
Perusopetuksessa kehitetään kunnan omaa opetussuunnitelmaa vastaamaan niitä si-
sällöllisiä tavoitteita, joita kansallinen opetussuunnitelma korostaa. Aurassa tämä tar-
koittaa opetussuunnitelmatyön aloittamista, koska nykyinen kunnan opetussuunnitelma 
on havaittu epäselväksi. Opettajien ammattitaidon kehittämistä tuetaan kannustamalla 
heitä monipuoliseen kouluttautumiseen sekä työajalla että viikonloppuisin.  
 
Aura on mukana Turun Seudun Opetustoimen Foorumi TSO:ssa, joka on opetus- ja 
kasvatusalan johtavien asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. TSO-verkostossa työsken-
nellään opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseksi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 
ja vapaaseen sivistystyöhön saakka. Erityistä asiantuntemusta verkostolla on teknolo-
gian, perusopetuksen laadun, täydennyskoulutuksen ja erityisopetuksen kehittämises-
tä. 
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         Perusopetuksen tavoitteet 
 

TAVOITE MITTARI TA 2020 

Joustavan alkuope-
tuksen kehittäminen 

Joustava alkuopetus otetaan käyttöön, yhteis-
työssä esiopetuksen kanssa, vuoteen 2022 
mennessä. 

 Suunnitteluryhmä 
muodostetaan ja 
suunnittelutyö alkaa. 

Opetussuunnitelman 
sisältöjen tarkenta-
minen 

Perustetaan opetussuunnitelmatyöryhmä, joka 
tekee Auran peruskouluille uuden kunnallisen 
opetussuunnitelmaosuuden. 

Opetussuunnitelma 
on valmis vuoden 
2020 aikana. 

Kerhotoiminnan mo-
nipuolistaminen 

Oppilaille tarjotaan erilaisia kerhoja koulupäi-
vän jälkeen. Pyritään lisäämään myös kan-
sainvälisyystoimintaa. 

10 erilaista kerhoa, 
joista kolme lisää kv-
toimintaa. 

 
 
Yhtenäiskoulun tuloslaskelma 2020 – 2022 
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Kirkonkulman koulun tuloslaskelma 2020 – 2022 

 
 
Perusopetuksen tuloslaskelma vuosille 2020 – 2022 

 

  TP 2018  TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

PERUSOPETUS

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

118 532 135 000   Myyntituotot                  132 000 -2,20 132 000 132 000

49 584 40 000   Maksutuotot                   42 500 6,30 40 000 40 000

12 982 8 000   Tuet ja avustukset            8 000 0,00 8 000 0

7 669 0   Muut toimintatuotot           4 000 0,00 4 000 4 000

188 767 183 000 TUOTOT YHTEENSÄ                 186 500 1,90 184 000 176 000

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-1 862 846 -2 104 258     Palkat ja palkkiot          -2 206 000 4,80 -2 206 000 -2 206 000

  Henkilösivukulut

-353 012 -443 619     Eläkekulut                  -461 695 4,10 -455 695 -455 695

-59 864 -88 585     Muut henkilösivukulut       -73 805 -16,70 -73 805 -73 805

-1 285 727 -1 097 900   Palvelujen ostot              -1 179 080 7,40 -1 223 580 -1 223 580

-139 587 -137 000   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -151 335 10,50 -151 335 -151 335

-22 405 -16 240   Muut toimintakulut            -17 550 8,10 -17 550 -17 550

-3 723 441 -3 887 602 KULUT YHTEENSÄ                  -4 089 465 5,20 -4 127 965 -4 127 965

-3 534 674 -3 704 602 TOIMINTAKATE                    -3 902 965 5,40 -3 943 965 -3 951 965
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Kirjastotoimi 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: kirjastotoimenjohtaja  
 
Toiminta-ajatus  
 
Kirjastotoimi edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kult-
tuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mah-
dollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä aktiivista kansalaisuutta. Kirjasto toimii kun-
talaisten kohtaamis- ja tapahtumapaikkana, tukee osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymis-
tä. Kirjastotoimi edistää aktiivisesti lasten ja nuorten lukutaitoa ja tiedonhallintataitoja. 
Kirjasto tarjoaa tukea ja ohjausta tiedon ja viihteen hankintaan ja käyttöön kaikille kun-
talaisille. Kirjastotoimi verkostoituu kunnan muiden toimijoiden kanssa sekä seudun ja 
alueen kirjastojen kanssa palveluiden kehittämiseksi. Kokoelmien ajantasaisuudesta ja 
laadukkuudesta, palvelun asiakaslähtöisyydestä, henkilökunnan osaamisesta sekä lait-
teistojen ja ohjelmien ajantasaisuudesta pidetään huolta.  
 
Palveluajatus 
 
Kirjastotoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutetta-
vissa. Aukioloajoissa otetaan huomioon kaikkien asiakasryhmien tarpeet ja viikoittaista 
palveluaikaa sijoitetaan sekä aamuun että iltaan. Aukioloaikaa jatketaan omatoimisen 
aukiolon avulla. Palveluita tuotetaan esteettömissä ja viihtyisissä tiloissa. Asiakas saa 
palveluiden käyttöön tarvitsemansa tuen asiantuntevalta, koulutetulta ja helposti lähes-
tyttävältä henkilökunnalta. Monipuolisten, ajantasaisten kokoelmien hoidossa reagoi-
daan herkästi paikallisiin tarpeisiin. Kirjasto tarjoaa kuntalaisten käyttöön kokoontumis- 
ja oleskelutilaa sekä järjestää tapahtumia kaikille ikäryhmille. Asiakkaita osallistetaan 
palveluiden suunnittelussa ja järjestämisessä.  
 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 
 
Omatoimikirjaston myötä yli kaksinkertaistuneet aukioloajat ovat parantaneet suuresti 
kirjaston palveluiden saatavuutta. Omatoimikirjasto on lisännyt lainojen ja fyysisten 
käyntien määrää, mutta myös verkkokirjaston käyttö on lisääntynyt huomattavasti. E-
kirjat ja e-äänikirjat kasvattavat lainamääriään. Kehittämistavoitteena kirjastolle onkin 
opastaa asiakkaita sekä e-aineistojen käyttäjiksi että omatoimikirjaston ja verkkokirjas-
ton käyttäjiksi. Asiakaspalvelun yhteydessä tapahtuva henkilökohtainen neuvonta on 
havaittu kaikkein tehokkaimmaksi opastamisen tavaksi. Keskustelua maanlaajuisen e-
kirjaston kehittämisestä ja avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän kehittämistä seu-
rataan tarkkaan.   
 
Ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa kirjastot ovat muuttuneet aineistojen tarjoajista 
myös tilojen ja toiminnan tarjoajiksi. Omatoimikirjaston myötä tilojen käyttöaste on kas-
vanut. Kirjastossa kokoontuu useampia asiakkaiden omaehtoiseen toimintaan perustu-
via piirejä. Kirjaston toiminnan ja sisältöjen avaamista sekä palveluiden markkinointia 
kehitetään sosiaalisessa mediassa ja kirjaston verkkosivuilla. Kirjastossa haetaan aktii-
visesti hankerahoitusta toiminnan kehittämiseksi. 
 
Kirjasto tekee yhteistyötä eri kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mutta kuntalaisten 
omaehtoisen toiminnan kehittämiseksi ja niukkojen resurssien tehokkaan käytön edis-
tämiseksi kirjasto etsii uusia yhteistyökumppaneita ja uusia yhteistyön muotoja.  
 
Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 
 
Kirjaston painopistealue on jatkossakin kouluyhteistyö, mihin sijainti koulun yhteydessä 
antaa erinomaiset mahdollisuudet. Koululaisille järjestetään säännöllisiä lainauskäynte-
jä, tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastuksia sekä kirjavinkkauksia yhteistyössä koulun 
kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti. Koululaiset suorittavat kirjaston laatimaa lu-
kudiplomia luokka-asteilla 0.-9. Työikäiselle väestölle ja senioreille suunnattua kirjasto-
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työtä kehitetään ja sisältöjä avataan enenevässä määrin. Kirjaston vastaperustettu ko-
tipalvelu jatkaa toimintaansa ja kasvattaa sitä tarpeen vaatiessa.  
 
Omatoimikirjaston vakiinnutettua toimintansa lainausten ja käyntien määrän kasvun ra-
jat lienee lähes saavutettu. Koko maan lainausten ja kirjastokäyntien määrän laskiessa 
kirjasto säilyttää lainausten ja käyntien määrän maan keskiarvoa korkeamman tason.  
Aurassa vuonna 2018 kirjaston lainoja asukasta kohden oli 18,3 ja käyntejä 14,4. Val-
takunnan tasolla vastaavat luvut olivat 15,4 ja fyysiset käynnit jäävät alle 10.  
 
Toimintaympäristön muuttuessa sähköisten aineistojen merkitys kasvaa. Sähköisten 
aineistojen kokoelmaa kehitetään ja markkinoidaan sekä opastetaan asiakkaita koko-
elman käyttöön. Asiakkaita ohjataan enenevässä määrin verkkokirjaston käyttöön ai-
neistojen etsimisessä ja varaamisessa, maksujen maksamisessa sekä lainojen uusimi-
sessa tehokkuuden ylläpitämiseksi luopumatta kuitenkaan erinomaisesta asiakaspalve-
lusta. Kirjaston sosiaalisen median kanaviin ja verkkosivuille luodaan kiinnostavia sisäl-
töjä ja sisällöt linkitetään kunnan sosiaalisen median kanaviin. 
 
Tapahtumatuotantoa kehitetään yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen 
sektorin kanssa. Kuntalaiset osallistetaan myös kirjaston tapahtumien suunnitteluun.  
 
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 
 

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 

 
TA 2020 

Digi- ja mobiiliratkaisu-
jen hyödyntäminen 
palveluissa   

E-aineiston lainat  271 >350 

Verkkokirjaston käynnit 32 396 > 40 000 

Helpot ja yhtäläiset 
mahdollisuudet saada 
palvelua 

Yhteistyön määrä kunnan kotihoidon 
kanssa 

vähintään 10 asiakasta 

Asukaslähtöisyyden 
kehittäminen   

Kuntalaisia osallistavien tapahtumien 
järjestäminen  
 
 
Asiakaskyselyiden tuottaminen sekä 
sähköisenä että paperiversiona 

Vähintään viiden kuntalaisia osal-
listavan tapahtuman järjestämi-
nen 
 
Kahden eriteemaisen tai eri ikä-
ryhmille suunnatun asiakas-
kyselyn tuottaminen  
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Tuloslaskelma vuosille 2020- 2022 
 

 
 
 

Varhaiskasvatus ja esiopetus 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: varhaiskasvatuspäällikkö ja vastaava lasten-
tarhanopettaja 
 

Toiminta-ajatus 
 
Laadukkaiden ja monipuolisten varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen yhteistyössä 
mm. huoltajien, yksityisten palveluntuottajien, perusopetuksen ja neuvolan kanssa. 

 

Palveluajatus 
 
Varhaiskasvatuspalvelut tukevat osaltaan lasten myönteistä kasvua, kehitystä ja oppi-
mista yhteistyössä perheiden, kunnan eri tehtäväalueiden ja muiden tahojen kanssa. 
 

 TP 2018  TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%  TS 2021  TS 2022

KIRJASTOTOIMI

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

27 920 28 600   Myyntituotot                  28 600 0,00 28 600 28 600

3 188 2 000   Tuet ja avustukset            5 300 165,00 3 000 3 000

5 839 5 000   Muut toimintatuotot           5 000 0,00 5 000 5 000

36 947 35 600 TUOTOT YHTEENSÄ                 38 900 9,30 36 600 36 600

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-101 346 -102 930     Palkat ja palkkiot          -109 050 5,90 -109 050 -109 050

  Henkilösivukulut

-20 715 -21 677     Eläkekulut                  -21 584 -0,40 -21 584 -21 584

-3 002 -4 333     Muut henkilösivukulut       -3 647 -15,80 -3 647 -3 647

-24 554 -28 500   Palvelujen ostot              -29 250 2,60 -29 250 -29 250

-35 944 -40 840   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -41 170 0,80 -41 170 -41 170

-873 -1 720   Muut toimintakulut            -1 720 0,00 -1 720 -1 720

-186 434 -200 000 KULUT YHTEENSÄ                  -206 421 3,20 -206 421 -206 421

-149 486 -164 400 TOIMINTAKATE                    -167 521 1,90 -169 821 -169 821

Rahoitustuotot ja -kulut

-149 486 -164 400 VUOSIKATE                       -167 521 1,90 -169 821 -169 821

Poistot ja arvonalentumiset

-20 416 0   Suunn.mukaiset poistot        -1 770 0,00 0 0

Satunnaiset erät

-169 903 -164 400 TILIKAUDEN TULOS                -169 291 3,00 -169 821 -169 821
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Tehtäväalue sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Yksityiset päiväkodit ja perhe-
päivähoitajat, (palvelusetelituottajat), Päiväkoti Pääskynpesä, Päiväkoti Puukoulu, eri-
tyispäivähoito, perhepäivähoito, yksityisen päivähoidon tuki, lasten kotihoidon tuki, esi-
opetus. 
 
Tehtäväalueella työskentelee yhteensä noin 45 henkilöä. 

 

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 
 
Perheille tarjotaan varhaiskasvatusta perhepäivähoidossa ja päiväkodissa. Perheet 
voivat valita lapselleen myös yksityisen varhaiskasvatuspaikan. Tähän tarkoitukseen 
kunta myöntää tulosidonnaisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin. 
 
Vanhempien työaikojen sijoittuminen epätyypillisiin aikoihin lisääntyy jatkuvasti. Tämän 
vuoksi varhaiskasvatuksessa tulee varautua ilta- ja mahdollisesti myös yö- ja viikonlop-
puhoidon järjestämiseen. Tällä hetkellä ei ole tarvetta yö- tai viikonloppuhoidon järjes-
tämiseen mutta varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan se on järjestettävä, jos kun-
nassa on tarvetta, joten suunnitelmia tulee laatia hyvissä ajoin. Talousarviossa ei ole 
varauduttu mahdollisiin henkilöstö- ym. resurssien lisäämiseen vielä vuonna 2020. 
 
Erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien lasten määrä on kasvanut vuoden 2018 ai-
kana. Varhaiskasvatuksessa on myös nähtävissä sosiaalisen tuen tarpeen kasvu. Var-
haiserityiskasvatukseen onkin syytä edelleen panostaa. Tavoitteena on lisätä varhaista 
puuttumista ja tukitoimien aloittamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
 
Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitettiin vuoden 2018 lop-
puun mennessä. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivitys tapahtuu vuoden 2019 
aikana. 
 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) otetaan käyttöön vaiheittain ajalla 1.1.2019–
1.9.2020. Varda on Opetushallituksen palvelu, johon tuotetaan valtakunnallisesti var-
haiskasvatuksen tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja palveluntuottajilta. Tietova-
rantoon kerätään tietoja varhaiskasvatuksen järjestäjistä ja palveluntuottajista, toimi-
paikoista, lapsista, henkilöstöstä ja lasten huoltajista. Tietoja hyödynnetään mm. viran-
omaisten toiminnassa.  
 
Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 
 
Osallisuuden kokemukset koettiin vuosien 2018 ja 2019 asiakaskyselyssä alhaisem-
miksi kuin muut arvioidut kokemukset. Vuoden 2020 aikana pyritään luomaan huoltajil-
le ja lapsille enemmän mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja 
kehittämiseen. 
 
Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen muuttuvien työaikojen puristuksessa on tärkeää. 
Varhaiskasvatuksessa toteutetaan vuosittain työtyytyväisyyskysely, jonka perusteella 
kehitetään niin työyhteisöä kuin johtamistakin. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus tar-
vittaessa työnohjaukseen ja koulutukseen, joka tukee laadukkaan varhaiskasvatuksen 
toteuttamista ja ammattitaidon ylläpitämistä. 
 
Yhteistyön syventäminen kunnan alueella toimivien yksityisten varhaiskasvatuspalvelu-
jen tuottajien kanssa takaa yhdenvertaiset varhaiskasvatuksen palvelut riippumatta 
varhaiskasvatuspaikasta. Tavoitteena on ottaa käyttöön kolmivuotinen alkuopetus 
suunnitelmakauden loppuun mennessä.  

Aura on mukana Turun Seudun Opetustoimen Foorumi TSO:n varhaiskasvatusjaos-
tossa, joka on varhaiskasvatusalan johtavien asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. TSO:n 
varhaiskasvatusjaostossa työskennellään opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseksi ja 
yhteistyön lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa. Yhteistyössä muiden kuntien kanssa 
järjestetään henkilökunnalle erilaisia koulutuksia mm. perhepäivähoitajien pedagogisen 
osaamisen vahvistamista. 
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 
 

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TA 2020 

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman jal-
kauttaminen osaksi koko varhais-
kasvatuksen toimintaa 

Lasten liikkumismahdollisuuksien 
lisääminen varhaiskasvatuspäivän 
aikana 

Erilaisten liikkumistapojen 
määrä lisääntyy 1 kpl / 
ryhmä / vuosi 

Lasten osallisuuden lisääminen 
 

Lastentasoinen toiminnan arvioin-
tipeli. 

Lasten vaikutusmahdolli-
suudet varhaiskasvatuksen 
toimintaan lisääntyvät. 

Osallisuuden lisääminen 
 
 

Vanhempainraadin perustaminen, 
osallisuuden kokemukset asia-
kaskyselyssä 

Vanhempainraadin kokoon-
tuminen 4 kertaa /vuosi, 
osallisuuden kokemus ky-
selyssä 4,5 / 5 

 
Tuloslaskelma vuosille 2020 – 2022 
 

 

  TP 2018  TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%  TS 2021   TS 2022

LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

1 140 750   Myyntituotot                  2 650 253,30 750 750

190 666 155 500   Maksutuotot                   160 000 2,90 160 000 160 000

4 000 0   Tuet ja avustukset            0 0,00 0 0

477 0   Muut toimintatuotot           0 0,00 0 0

196 283 156 250 TUOTOT YHTEENSÄ                 162 650 4,10 160 750 160 750

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-1 098 213 -1 158 100     Palkat ja palkkiot          -1 102 420 -4,80 -1 131 420 -1 111 120

  Henkilösivukulut

-226 802 -251 004     Eläkekulut                  -221 108 -11,90 -226 123 -222 614

-31 442 -48 752     Muut henkilösivukulut       -36 879 -24,40 -37 851 -37 172

-248 048 -212 960   Palvelujen ostot              -195 420 -8,20 -223 620 -223 620

-18 640 -21 350   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -20 500 -4,00 -21 100 -21 100

-992 630 -1 012 000   Avustukset                    -1 022 000 1,00 -1 022 000 -1 022 000

-6 605 -4 650   Muut toimintakulut            -4 200 -9,70 -4 200 -4 200

-2 622 379 -2 708 816 KULUT YHTEENSÄ                  -2 602 527 -3,90 -2 666 314 -2 641 826

-2 426 097 -2 552 566 TOIMINTAKATE                    -2 439 877 -4,40 -2 505 564 -2 481 076

Rahoitustuotot ja -kulut

-2 426 097 -2 552 566 VUOSIKATE                       -2 439 877 -4,40 -2 505 564 -2 481 076

Poistot ja arvonalentumiset

0 -8 000   Suunn.mukaiset poistot        0 -100,00 0 0

Satunnaiset erät

-2 426 097 -2 560 566 TILIKAUDEN TULOS                -2 439 877 -4,70 -2 505 564 -2 481 076
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Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–
2022 
 

 
 

  

  TP 2018    TA 2019 NIMI                              HK 2020  Kasvu-% TS 2021   TS 2022

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

147 592 164 350   Myyntituotot                  163 250 -0,70 161 350 161 350

240 250 195 500   Maksutuotot                   202 500 3,60 200 000 200 000

20 170 10 000   Tuet ja avustukset            13 300 33,00 11 000 3 000

13 985 5 000   Muut toimintatuotot           9 000 80,00 9 000 9 000

421 997 374 850 TUOTOT YHTEENSÄ                 388 050 3,50 381 350 373 350

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-3 085 939 -3 393 688     Palkat ja palkkiot          -3 444 770 1,50 -3 473 770 -3 453 470

  Henkilösivukulut

-605 443 -722 050     Eläkekulut                  -709 802 -1,70 -708 817 -705 308

-94 856 -142 721     Muut henkilösivukulut       -115 136 -19,30 -116 108 -115 429

-1 616 229 -1 392 570   Palvelujen ostot              -1 462 810 5,00 -1 535 560 -1 535 500

-194 528 -199 290   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -213 255 7,00 -213 855 -213 855

-992 630 -1 012 000   Avustukset                    -1 022 000 1,00 -1 022 000 -1 022 000

-29 926 -22 610   Muut toimintakulut            -23 470 3,80 -23 470 -23 470

-6 619 551 -6 884 929 KULUT YHTEENSÄ                  -6 991 243 1,50 -7 093 580 -7 069 032

-6 197 554 -6 510 079 TOIMINTAKATE                    -6 603 193 1,40 -6 712 230 -6 695 682

Rahoitustuotot ja -kulut

-6 197 554 -6 510 079 VUOSIKATE                       -6 603 193 1,40 -6 712 230 -6 695 682

Poistot ja arvonalentumiset

-20 416 -8 000   Suunn.mukaiset poistot        -1 770 -77,90 0 0

Satunnaiset erät

-6 217 970 -6 518 079 TILIKAUDEN TULOS                -6 604 963 1,30 -6 712 230 -6 695 682
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9.6. Vapaa-aikatoimen lautakunta 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: vapaa-aikasihteeri 
 
Toiminta-ajatus  
 
Vapaa-aikatoimi huolehtii kunnassa nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikapalveluista. Tilojen 
ja alueiden hoidosta vastaa tekninen toimi. Vapaa-aikatoimi vastaa myös Kulttuurisen 
nuorisokahvila Cafescon ja kansainväliseen toimintaan sekä Koivuniemen virkistysalu-
een käyttöön liittyvistä tehtävistä.  

 
Palveluajatus   
 
Nuorten kasvu-, ja elinolojen parantaminen, nuoriso- ja liikuntatoimen monipuolisen 
harrastustoiminnan koordinointi, edistäminen ja tukeminen. Toimintojen toteuttaminen 
yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kansainvälisen nuorisotyön toteuttaminen. Koivunie-
men virkistysalueen kehittäminen sekä Kulttuurisen nuorisokahvila Cafescon aktiivinen 
käyttö. 

 
Tehtävään ei sisälly alempia vastuuyksiköitä. 
 
Tehtävän palveluksessa on kaksi henkilöä: vapaa-aikasihteeri, jonka tehtävistä 30% 
osuus kulttuuritoimessa ja nuorisotyöntekijä. Yhteensä kaksi henkilötyövuotta. Tila-
päisapua käytetään vuoden mittaan tarpeen mukaan. 

 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 

 
Liikunta- ja nuorisopalveluiden lain mukaisiin tarpeisiin vastaaminen on haasteellista 
tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa. Yhteistyötä tehdään laajasti paikallisesta 
maakunnalliseen tasoon asti eri toimijoiden kanssa ja hankkeita sekä avustuksia hae-
taan mahdollisuuksien mukaan. 
 
Vapaa-aikatoimi on hakenut ja saanut lukuvuodelle 2019–2020 valtionavustusta lasten 
ja nuorten paikallisten harrastustoimintaan sekä Auran (40%) & Pöytyän (60%) etsivän 
nuorisotyön toteuttamiseen ajalle 1.8.2019–31.7.2020. Yhteistoimintaosuuksiin on v. 
2020-2021 (400e) kuntaosuus (alk. 2019) Varsinais-Suomen nuorisotyön koordinaatto-
rin palkkaamiseksi (AVIn kehittämisavustus n. 50%), hallinnointi Turun kaupunki. 
 
Nuorisotoimi on mukana "Avoimen nuorisotyön arviointivälineen käyttöönotto pilotissa 
(-2020)", jossa otetaan käyttöön monitahoinen arviointiväline. Tämän myötä Aurassa 
otetaan käyttöön Logbook, sähköisen dokumentoinnin työkalu, jonka avulla kerätään 
määrällistä ja laadullista tietoa nuorisotyöstä 

 
Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 

 Asiakas- ja kuntalaiskyselyä toteutetaan jatkossa vuosittain koko vapaa-
aikatoimialaa koskevana.  

 Yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden ja hallintokuntien kanssa suunnitel-
laan toimintoja, joilla saadaan alueelle lisää palveluita parantamaan lasten ja 
nuorten kasvu- ja elinoloja. 

 Nuorten palveluiden toteuttaminen ja kehittäminen. Nuorten harrastustoimintaa 
kehitetään ajantasaiseksi, nuorten tarpeita vastaavaksi ja valtionavustusta niihin 
haetaan myös jatkossa. Harrastustoiminnan kehittämisen painopistealue nuoriso-
työssä 2020: media- ja pelikasvatuksen aloittamisen osalta Cafescon tekninen 
kalusto tulee uusia 2020 (investoinnit). 

 Kansainvälisen nuorisotyön toteuttaminen. 

 Etsivää työtä toteutetaan kehitetään ja valtionavustusta haetaan. 

 Liikuntapalveluiden toteuttaminen ja kehittäminen. 

 Koivuniemen virkistysalueen palveluiden ja ympäristön kehittäminen. 
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TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 

 
TA 2020 

Elinvoiman kehittäminen, 
vetovoimainen keskusta 
(strategia): Kulttuurisessa 
Nuorisokahvila Cafescossa 
ja Aurassa nuoria järjestämi-
seen osallistavat tapahtumat 

 vakiotoimintojen lukumää-
rä: 5 

palaute: oppilaskysely as-
teikolla 1-5 (5 paras), 5-6lk 
3,35 ja 7-9lk ka 3,19. 

tavoitettujen nuorten lkm / 
aukioloilta: n. 30-40 nuorta 

hankkeiden lukumäärä: 3 

Tapahtumajärjeste-
lyissä mukana olleet 
nuoret (30/vuosi) ja 
nuorisopalveluiden 
viikottaisiin vakitoimin-
toihin osallistuneet 
nuoret (ka 100 osallis-
tumista per vko). 

Hyvinvointikertomus, osalli-
suus ja yhteisöllisyys, kunta-
laisten vaikutusmahdolli-
suuksien lisääminen. 

Asiakas- ja kunta-
laiskyselyn tuotta-
minen koko vapaa-
aikatoimialaa kos-
kevana. 

toimintojen lkm: 5 

tapahtumien ja kampanjoi-
den lkm: 7 ja 4 

Kyselyn tuottaminen 
(1). 

Hyvinvointikertomus, hyvin-
voinnin edistäminen: Koivu-
niemen virkistysalueen kehit-
täminen. 
 

Asiakkaita osallis-
tava tiedonkeruu 
tarpeista. 

Kehitystoimenpiteiden lkm: 
2 

Kehittämissuunnitelma 
(1). 

 
Ei-sitovat määrärahan ja tuloarvion perusluontoiset tavoitteet 

 
- tiedottaa vapaa-aikatoimen toiminnasta medioissa sekä eri verkostojen kautta si-

säisesti 

- kouluttaa vapaa-aikatoimen vakituista henkilöstöä ja osa-aikatyöntekijöitä sekä 

lautakunnan jäseniä tehtäviinsä tarpeen mukaan 

- uusia ja ylläpitää kunnan vapaa-ajankalustoa 

 
Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 

 

  TP 2018  TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%    TS 2021   TS 2022

VAPAA-AIKATOIMI

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

4 695 4 000   Myyntituotot                  4 000 0,00 4 000 4 000

8 721 7 500   Tuet ja avustukset            9 300 24,00 9 300 9 300

9 569 13 000   Muut toimintatuotot           13 000 0,00 13 000 13 000

22 984 24 500 TUOTOT YHTEENSÄ                 26 300 7,30 26 300 26 300

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-88 209 -79 602     Palkat ja palkkiot          -79 300 -0,40 -79 300 -79 300

  Henkilösivukulut

-18 564 -17 275     Eläkekulut                  -16 900 -2,20 -16 900 -16 900

-2 986 -3 249     Muut henkilösivukulut       -2 573 -20,80 -2 573 -2 573

-25 925 -27 750   Palvelujen ostot              -33 510 20,80 -33 510 -33 510

-4 562 -7 350   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -7 500 2,00 -7 500 -7 500

-17 000 -17 000   Avustukset                    -17 000 0,00 -17 000 -17 000

-728 -800   Muut toimintakulut            -900 12,50 -900 -900

-157 974 -153 026 KULUT YHTEENSÄ                  -157 683 3,00 -157 683 -157 683

-134 990 -128 526 TOIMINTAKATE                    -131 383 2,20 -131 383 -131 383
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Kulttuuritoimi 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: vapaa-aikasihteeri. 

 
Toiminta-ajatus   
 
Kulttuuritoimen tehtävänä on tuottaa kunnan asukkaille virkistystä, elämyksiä ja henkis-
tä kasvua järjestämällä korkeatasoisia ja monipuolisia kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja 
joko omana toimintanaan tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. 

 
Palveluajatus 
 
Kulttuuritoimi on kulttuurialan toimijoiden tukija ja auttaja. Kulttuuritoimi järjestää yhteis-
työssä kunnan muiden hallintokuntien ja kulttuurialan toimijoiden kanssa kulttuuritapah-
tumia ja -tilaisuuksia. Kulttuuritoimi tuo näkyvästi esille kunnan omia kulttuuriarvoja ja 
vahvistaa kunnan omaa ja omaleimaista identiteettiä. Kulttuuritoimi pyrkii omalta osal-
taan lisäämään kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kunta-
laisille ja huolehtimalla hyvästä kuntakuvasta. 

 
Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä. 

 
Kulttuuritoimen tehtävät on liitetty vapaa-aikasihteerin tehtäviin. Kulttuuritoimen tehtä-
vien laskennallinen osuus vapaa-aikasihteerin tehtävistä 30%. 
 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 

 
Kulttuuritoimen tavoitteena on laajentaa kiinteää yhteistyöverkkoa alan toimijoiden 
kanssa ja pyrkiä vahvistamaan kunnan kulttuurisia vahvuuksia ja omaleimaisuutta. 

   
Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 

 
Kulttuuritoimi on osa Auran kuntakuvaa ja se lisää kunnan viihtyisyyttä ja aktiivisuutta 
tuomalla monipuolisesti esiin Auran kunnalle ominaisia erityispiirteitä ja toimintatapoja. 
 
Kulttuuritoimen tavoitteena on järjestää toimintavuotena kulttuurialan tapahtumia kun-
nan omana toimintana ja yhteistyössä muiden kulttuurialan vaikuttajien kanssa. Kult-
tuuritoimi jatkaa alle kouluikäisille kohdennettua harrastustoimintaa, musiikkileikkikoulu- 
ja taidepajatoimintaa. Kesä- ja syyslomalla järjestetään taidekurssit alakouluikäisille. 
Auranlaakson kansalaisopiston kanssa jatketaan yhteistyötä luentojen tiimoilta. 
 
Yhteistyötä tehdään eri hallintokuntien kanssa. Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen 
kanssa yhteistyössä suunnitellaan lasten ja nuorten tutustumista eri taiteenlajeihin. So-
siaalitoimen kanssa tuotetaan palvelutalolle tilaisuuksia. 
 
Osallistutaan Turun seudun kuntien ja kaupunkien kulttuuritoimijoiden "Oikeesti jotakin" 
-ryhmän työskentelyyn ja toteutetaan toimintoja yhteistyössä. 
 

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 

 
TA 2020 

1. Kulttuuripalvelujen tuottaminen 
kaikenikäisille kuntalaisille. 

Omana toimintana ja yhteis-
työssä muiden toimijoiden 
kanssa järjestetyt toiminnot ja 
tapahtumat 

Toteutunut 
35 

Toimintojen ja 
tapahtumien 
määrä (25). 

2. Osallisuus ja yhteisöllisyys, kump-
panuus (strategia):  
Nuorisoteatteritoiminnan koordinoin-
nin aloittaminen. 

Nuorisoteatteritoiminnan aloit-
tamisen koordinointi yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Hank-
keen toteuttaminen (1). 

 Hankkeen 
toteutuminen 
(1). 

3. Osallisuus ja yhteisöllisyys, tasa-
arvoiset palvelut (strategia): asiakas-
tyytyväisyyttä kehitetään ja mitataan. 

Kulttuuritoimen osio vakinai-
seksi vuosittaiseen vapaa-
aikatoimialan kyselyyn (1). 

 Kyselyn toteu-
tuminen (1). 
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Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 
 

 
 
Vapaa-aikalautakunnan vuosien 2020–2022 tuloslaskelma 
 

      TP 2018       TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%   TS 2021    TS 2022

KULTTUURITOIMI

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

0 1 760   Myyntituotot                  1 760 0,00 1 760 1 760

1 112 700   Muut toimintatuotot           700 0,00 700 700

1 112 2 460 TUOTOT YHTEENSÄ                 2 460 0,00 2 460 2 460

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-11 308 -11 668     Palkat ja palkkiot          -12 030 3,10 -12 030 -12 030

  Henkilösivukulut

-2 025 -2 142     Eläkekulut                  -2 080 -2,90 -2 080 -2 080

-317 -491     Muut henkilösivukulut       -403 -17,90 -403 -403

-2 679 -5 355   Palvelujen ostot              -6 830 27,50 -6 830 -6 830

-965 -940   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -1 700 80,90 -1 700 -1 700

-700 -2 000   Avustukset                    -2 000 0,00 -2 000 -2 000

-312 -200   Muut toimintakulut            -450 125,00 -450 -450

-18 306 -22 796 KULUT YHTEENSÄ                  -25 493 11,80 -25 493 -25 493

-17 194 -20 336 TOIMINTAKATE                    -23 033 13,30 -23 033 -23 033

   TP 2018   TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%  TS 2021   TS 2022

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

4 695 5 760   Myyntituotot                  5 760 0,00 5 760 5 760

8 721 7 500   Tuet ja avustukset            9 300 24,00 9 300 9 300

10 681 13 700   Muut toimintatuotot           13 700 0,00 13 700 13 700

24 097 26 960 TUOTOT YHTEENSÄ                 28 760 6,70 28 760 28 760

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-99 518 -91 270     Palkat ja palkkiot          -91 330 0,10 -91 330 -91 330

  Henkilösivukulut

-20 589 -19 417     Eläkekulut                  -18 980 -2,30 -18 980 -18 980

-3 302 -3 740     Muut henkilösivukulut       -2 976 -20,40 -2 976 -2 976

-28 604 -33 105   Palvelujen ostot              -40 340 21,90 -40 340 -40 340

-5 527 -8 290   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -9 200 11,00 -9 200 -9 200

-17 700 -19 000   Avustukset                    -19 000 0,00 -19 000 -19 000

-1 040 -1 000   Muut toimintakulut            -1 350 35,00 -1 350 -1 350

-176 281 -175 822 KULUT YHTEENSÄ                  -183 176 4,20 -183 176 -183 176

-152 184 -148 862 TOIMINTAKATE                    -154 416 3,70 -154 416 -154 416
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9.7. Tekninen lautakunta  
 

Tekninen hallinto 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja 
 
Toiminta-ajatus 
 
Tekninen toimi huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- 
ja käyttötehtävistä ja niihin liittyvistä suunnittelu- ja muista tehtävistä sekä tietoimen 
tehtävistä. 
 
Tehtäväalue sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Tekninen lautakunta ja toimis-
to, Koneet ja kuljetusvälineet. 
 
Teknisen hallinnon henkilöstö jakaantuu seuraavasti: tekninen johtaja 1, rakennusmes-
tarit 2 (toinen virka on täyttämättä) ja toimistosihteeri 0,8. Toisen rakennusmestarin se-
kä toimistosihteerin palkkauskustannuksista 50 % kohdistuu rakennusvalvonnan tehtä-
väalueelle.  
 
TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022 
 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 
 
Auran kunnan omaa teknisen toimen organisaatiota pyritään kehittämään vastaamaan 
mahdollisimman hyvin nykyisiä palvelutarpeita, kuitenkin ottaen huomioon käytettävis-
sä olevat resurssit ja talouden tasapainottamissuunnitelman vaatimukset. 
 

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 TA 2020 

Auran kunnan 
oman teknisen 
toimialan kehittä-
minen 

Asiakaspalaute. 

Valitusten 
lukumäärä. 

 
Hyvin toimiva ja oikein mitoitettu 
kunnan oma tekninen toimi. 

Sähköisten 
palveluiden 
lisääminen 

Digitaalisten 
palveluiden määrä.  

Sähköisten palveluiden kehittämi-
nen teknisen toimen ja kunnan 
strategian mukaisesti. 
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Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 
 

 
 
 

Kiinteistötoimi 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja 
 
Toiminta-ajatus 
 
Tehtäväalue huolehtii keskitetysti kunnan omistuksessa ja hallinnassa olevien raken-
nusten ja niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Tehtäväalue huolehtii 
myös kunnan maa- ja metsätilojen hoidosta sekä mittaustoiminnasta. 
 
Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: huoltomiehiä 2, kirvesmiehiä 1. 
Työnjohto tehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmestarin kesken erillisen 
vastuunjako taulukon mukaisesti.  
 
Palveluajatus 
 
Kiinteistötoimen tehtävänä on taloudellisuutta noudattaen säilyttää rakennukset ja nii-
den ympäristö käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa. 
 
Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Hallinto ja jakamattomat erät, Ra-
kennukset ja alueet (Alanko, Koivuniemi, Kotimäen nuorisotalo, Vanhusten palvelukes-
kus, Hoivakoti, Päiväkoti Pääskynpesä, Tilhelä/Eskari, Markula, Asemanseudun koulu, 
Kirkonkulman koulu, Kirjasto, Urheilukentät, Jääkiekkokaukalot, Muut liikunta- ja ulkoi-
lualueet, Paloasema, Kunnanvirasto, Varastot, Vss- johtokeskus), Vuokralle annetut 
rakennukset ja huoneistot (Vanhustentalo, Alanko, Tuulentien rivitalo, As Oy Auran Ha-
lavanpuisto, Kiinteistö Oy Tuulenportti, As Oy Hannunportti, Kiint.Oy Sillankorvantie, 
Koy Auran Puusepänpuisto, JPV Teollisuushalli), Paloaseman lämpökeskus, Turuntie 
1, Maa- ja metsätilat, Mittaustoiminta, Kiinteistöpäivystys. 
 

  TP 2018   TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

TEKNINEN HALLINTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

11 415 0   Myyntituotot                  1 250 0,00 1 250 1 250

11 415 0 TUOTOT YHTEENSÄ                 1 250 0,00 1 250 1 250

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-69 822 -101 860     Palkat ja palkkiot          -78 690 -22,70 -78 690 -78 690

  Henkilösivukulut

-15 375 -24 246     Eläkekulut                  -16 176 -33,30 -16 176 -16 176

-2 182 -4 152     Muut henkilösivukulut       -2 515 -39,40 -2 515 -2 515

-24 323 -29 300   Palvelujen ostot              -35 940 22,70 -35 940 -35 940

-12 814 -12 750   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -13 300 4,30 -13 300 -13 300

-3 062 -1 300   Muut toimintakulut            -3 340 156,90 -3 340 -3 340

-127 579 -173 608 KULUT YHTEENSÄ                  -149 961 -13,60 -149 961 -149 961

-116 164 -173 608 TOIMINTAKATE                    -148 711 -14,30 -148 711 -148 711
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Kiinteistöjen talonmiestehtävät hoidetaan olemassa olevalla huolto- ja laitosmieshenki-
lökunnalla. Erikoisammattitaitoa vaativat tehtävät hoidetaan ostopalveluna. Lisäksi teh-
dään yhteistyötä Käyrän vankilan kanssa. Käyrän vankilasta pyritään saamaan kirves-
miestaitoinen henkilö rakennusten kunnostamiseen ja huolto tehtäviin. Käyrän vankila 
selvittää erikseen henkilöiden soveltuvuuden tehtäviin, mikäli sellainen löytyy. 
 
TALOUSSUUNNITELMA  2020–2022 
 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 
 
Tavoitteena on kehittää kiinteistöjen kunnossapidon toimintamallia siten että kiinnite-
tään enemmän huomiota korjaustarpeiden dokumentointiin ja järjestelmälliseen korja-
ustoimintaan. 
 
Pyritään kehittämään edelleen ja hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti olemas-
sa olevia sähköistä kiinteistönhallintajärjestelmää sekä automaatiojärjestelmää. 
 
Kirkonkulman koulun, Puukoulun ja Kotimäen nuorisotalon ulkovaipan peruskorjaami-
nen tulevat ajankohtaisiksi tulevina vuosina. 
 
Siivoustoimi siirtyi 1.9.2016 Arkea Oy:lle, näiltä osin henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuk-
sena. Siivoustoimeen liittyvät tehtävä painottuvat jatkossa valvontaan ja tilaajatehtäviin. 
Kiinteistötoimen tehtäviin tulee uutena JPV teollisuushalli ja Turuntie 1:n kiinteistöt. 
Teknisen toimen henkilöstö on lisääntynyt yhdellä kirvesmiehellä, jonka tehtäviin kuu-
luu kiinteistöjen korjaukset ja myös osa investointi puolen peruskorjaus töistä. 
 
Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 
 
Kiinteistötoimen toiminnan painopiste on perus- ja vuosikorjaustoiminnassa. Ennakoi-
valla korjaustoiminnalla pyritään pitämään kiinteistöt sellaisessa kunnossa, ettei yllä-
tyksellisiä korjaustoimenpiteitä pääse syntymään. Rakennukset pyritään pitämään käyt-
tötarkoitustaan vastaavassa kunnossa. 

 

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 TA 2020 

Kiinteistöt pide-
tään kaikilta osin 
kunnossa 
 

Asiakaspalaute ja 
PTS-
suunnitelman 
tavoitteet. RYHT 
palvelupyyntöjen 
kuittaus. 

Kiinteistöjen kor-
jauksia suoritettiin 
käytettävissä 
olevien resurs-
sienmukaisesti. 
 
Talotekniikan 
toimintaa ja ener-
gian kulutusta 
seurattiin ja korja-
uksia tehtiin tar-
peen mukaisesti. 
 

Tavoitteena on kiinteistöjen 
kunnon säilyttäminen käyttötar-
koitustaan vastaavalla tasolla. 
PTS-suunnitelmien säännöllinen 
laadinta ja päivitys. Palautteen 
määrän seuranta. Palvelupyyn-
nöt alle 5pv. 

 

Rakennusten 
energiatehokas 
käyttäminen 

Energian 
kulutuksen 
vähentäminen ja 
seuranta. 

 Pyritään optimoimaan energian-
kulutusta. Pidetään talotekniikka 
kunnossa. 

 

Hyvä sisäilma Sisäilman mittaus 
ja seuranta. 
Asiakaspalaute. 

 Sisäilma olosuhteet raja-arvojen 
mukaisesti. Jatkuva seuranta. 
Palautteen määrän seuranta. 
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Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 
 

 
 
 

Liikenneväylät 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja 
 
Toiminta-ajatus 
 
Kunnan hoitovastuulla olevien liikenneväylien ylläpitäminen ja kunnossapito. 
 
Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: laitosmies 1 
 
Työnjohdon tehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmestarin kesken erillisen 
vastuunjakotaulukon mukaisesti.  
 

  TP 2018  TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%  TS 2021   TS 2022

KIINTEISTÖTOIMI

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

49 480 42 500   Myyntituotot                  56 700 33,40 56 700 56 700

10 101 5 500   Maksutuotot                   10 500 90,90 10 500 10 500

761 773 803 200   Muut toimintatuotot           782 200 -2,60 766 200 766 200

821 354 851 200 TUOTOT YHTEENSÄ                 849 400 -0,20 833 400 833 400

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-120 581 -112 575     Palkat ja palkkiot          -118 445 5,20 -118 445 -118 445

  Henkilösivukulut

-25 526 -23 975     Eläkekulut                  -24 747 3,20 -24 747 -24 747

-3 387 -4 739     Muut henkilösivukulut       -3 960 -16,40 -3 960 -3 960

-284 653 -212 360   Palvelujen ostot              -304 240 43,30 -269 240 -264 240

-390 924 -408 040   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -447 630 9,70 -447 630 -447 630

-11 460 -9 250   Avustukset                    -10 500 13,50 -10 500 -10 500

-502 813 -484 250   Muut toimintakulut            -497 350 2,70 -497 350 -497 350

-1 339 344 -1 255 189 KULUT YHTEENSÄ                  -1 406 872 12,10 -1 371 872 -1 366 872

-517 990 -403 989 TOIMINTAKATE                    -557 472 38,00 -538 472 -533 472

Rahoitustuotot ja -kulut

-517 990 -403 989 VUOSIKATE                       -557 472 38,00 -538 472 -533 472

Poistot ja arvonalentumiset

-239 597 -276 850   Suunn.mukaiset poistot        -291 060 5,10 -300 920 -300 510

Satunnaiset erät

-757 587 -680 839 TILIKAUDEN TULOS                -848 532 24,60 -839 392 -833 982
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Palveluajatus 
 
Tarkoituksena on pitää kaavatiet liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kaavateiden kun-
nossapitoon luetaan myös tiealueella olevien istutusten korokkeiden, suojakaiteiden, 
liikennemerkkien ja muiden sellaisten laitteiden kunnossapito.  
 
Kaavateitä päällystetään vuosittain määrärahojen puitteissa. Päällystys vähentää vuo-
sittaisia kunnossapitokustannuksia. 
 
Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: kunnossapito (talvi- ja kesäkun-
nossapito), Tievalaistus, muu/erittelemätön. 
 
Tehtävän palveluksessa oleva henkilöstö: huoltomiehet osallistuvat tarpeen mukaan 
kaavateiden kunnossapitotehtäviin. Peruskunnossapito toteutetaan ostopalveluna. 
 
TALOUSSUUNNITELMA  2020 - 2022 
 
Suunnittelukauden varaudutaan vanhojen alueiden teiden päällystämiseen, päällystei-
den uusimiseen ja tievalaistuksen rakentamiseen sekä niiden hoitoon. 
 
Vanhemmilla kaava-alueilla teiden päällysrakenteet, kuivatusrakenteet ja valaistus ovat 
suurelta osin alkuperäisiä, näiden saneeraamiseen on varauduttava suunnitelmavuosi-
en aikana.  
 
Katuvalaistuksien saneerauksia led-tekniikkaan on tehty yhtä aikaa Carunan sähköver-
kon saneerauksien kanssa niillä alueilla, missä yhteistyöstä saadaan kustannussäästö-
jä.  
 
Rantamaan ja Säästökallion asemakaava-alueet rakennetaan tonttien kysynnän ja ta-
lousarviomäärärahojen puitteissa tulevina vuosina. 

 

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 TA 2020 

Liikenneväylien 
kunnosta 
huolehtiminen 

Asiakaspalaute. 
 
Ylläpitosuunnitelma. 

Kaavateiden hiekoitus, 
suolaus, auraus ja 
valaistus hoidettiin 
ostopalveluna 
kilpailutuksen 
mukaisesti. 

Katujen ylläpitosuunnitelma. 
Ennakoiva huolto ja ylläpito. 

Katuvalaistuksen 
käyttökustannusten 
vähentäminen 

Led-valaisimia 
asennetaan 20kpl 
vuodessa. 

Energia- ja 
huoltokustannusten 
vähentäminen. 

Yhteiskaivuut. 

Valaisimia vaihdettiin 
n. 40 kpl. 
 
Maakaapelia 
asennettiin n. 1500 m. 

Siirrytään vähemmän sähköä 
kuluttavaan ja 
huoltovapaampaan led-
tekniikkaan. Työt suoritetaan 
mahdollisuuksien mukaan 
yhteisprojekteina 
sähkönjakeluyhtiön ja 
teleyhtiöiden kanssa 

Liikenneväylien 
parantaminen 

Uutta päällystettä n. 
600 m ja vanhan 
korjausta n. 600 m. 

Uudelleen 
päällystyksiä tehtiin n. 
600m. 

Katujen päällystysohjelma ja 
suunnitelma. Vanhoja 
korjataan teiden kunnon 
mukaisesti. Turvalliset ja hyvät 
liikenneväylät. 
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  Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021–2022 tuloslaskelma 
 

 
 

 

Yleiset alueet 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja 
 
Yleisille alueille ei ole varattu erikseen vakituista henkilöstöä. Kasvien kasvukaudeksi 
palkataan erikseen työntekijöitä määräaikaiseen työsuhteeseen, talousarvion määrära-
han mukaisesti. Työnjohdon tehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmesta-
rin kesken erillisen vastuunjakotaulukon mukaisesti.  
 
Toiminta-ajatus 
 
Kunnan vastuulla on asemakaava-alueella olevien, asemakaavan mukaiseen käyttöön 
otettujen torialueiden, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muihin näihin verrattavien 
yleisten alueiden ylläpito- ja kunnossapitotehtävät. 
 
Palveluajatus 
 
Auran kunnan visio ja strategian tavoitteiden mukaisesti ympäristöstä ja viihtyisyydestä 
huolehtiminen. Kunnan hallinnassa olevat yleiset alueet pidetään siistissä ja terveydel-
lisesti tyydyttävässä kunnossa. 
 

  TP 2018  TA 2019 NIMI                              HK 2020  Kasvu-%  TS 2021   TS 2022

LIIKENNEVÄYLÄT

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-6 478 -1 365     Palkat ja palkkiot          -1 565 14,70 -1 565 -1 565

  Henkilösivukulut

-1 174 -290     Eläkekulut                  -271 -6,60 -271 -271

-183 -58     Muut henkilösivukulut       -53 -8,60 -53 -53

-119 702 -82 650   Palvelujen ostot              -109 950 33,00 -109 950 -109 950

-39 205 -35 000   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -37 300 6,60 -37 300 -37 300

0 -320   Muut toimintakulut            -1 000 212,50 -1 000 -1 000

-166 742 -119 683 KULUT YHTEENSÄ                  -150 139 25,40 -150 139 -150 139

-166 742 -119 683 TOIMINTAKATE                    -150 139 25,40 -150 139 -150 139

Rahoitustuotot ja -kulut

-166 742 -119 683 VUOSIKATE                       -150 139 25,40 -150 139 -150 139

Poistot ja arvonalentumiset

-262 283 -226 180   Suunn.mukaiset poistot        -236 190 4,40 -202 030 -150 140

Satunnaiset erät

-429 025 -345 863 TILIKAUDEN TULOS                -386 329 11,70 -352 169 -300 279
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Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Puistot, Leikkipaikat, Torialueet, 
Matonpesupaikat, Tielaitoksen palvelualue, Muut yleiset alueet). 
 
Tehtävän palveluksessa ei ole vakituista henkilökuntaa, kesäaikana kunta palkkaa nuo-
ria kausityöntekijöitä yleisten alueiden kunnossapitotehtäviin. Tämän lisäksi huoltomie-
het osallistuvat tehtäviin tarpeen mukaan. Lisäksi tehdään yhteistyötä Käyrän vankilan 
ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Käyrän vankilasta ja kuntouttavan työtoiminnan 
ryhmästä pyritään saamaan henkilöstöä nurmikonleikkuuhun ja puistoalueiden hoito-
tehtäviin. Käyrän vankila selvittää erikseen henkilöiden soveltuvuuden tehtäviin, mikäli 
näihin tehtäviin löytyy sopivia henkilöitä. 

 

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 TA 2020 

Laadukkaan ym-
päristön ja viihtyi-
syyden ylläpitämi-
nen ja kehittämi-
nen 

 

Asiakaspalaute. Istutusalueet hoidettiin 
kunnan omana työnä 
tavoitteiden mukaises-
ti. Puistoalueiden niit-
totyöt hoidettiin ulko-
puolisen urakoitsijan 
toimesta. Puistoalueet 
hoidettiin tavoitteiden 
mukaisesti. Leikkikent-
tiä huollettiin osana 
normaalia kunnossapi-
toa. 

Puistoalueita ja leikkipuistoja 
hoidetaan hoito- ja kunnossapi-
tosuunnitelman mukaisesti. 

Yleisiä alueita hoidetaan henki-
lökuntaresurssien sallimissa 
rajoissa. 

Vetovoimainen 
keskusta 

Asiakaspalaute. 

Toimenpiteet. 

 Kunnossapito ja kehitys talous-
arvion määrärahojen ja resurs-
sien puitteissa. Taajaman viih-
tyisyyttä, valaistusta ja siisteyttä 
parannetaan sekä kehitetään. 

Hyvinvointia 
edistävä 
ympäristö 

Asiakaspalaute.  Monipuolisten harrastus- ja lii-
kuntapaikat sekä niiden kunnos-
sapito. Kunnossapito talousarvi-
on määrärahojen ja resurssien 
puitteissa. 
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Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021–2022 tuloslaskelma 
 

 
  

   TP 2018  TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

YLEISET ALUEET

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3 952 3 500   Myyntituotot                  4 000 14,30 4 000 4 000

12 461 7 200   Tuet ja avustukset            7 200 0,00 7 200 7 200

770 0   Muut toimintatuotot           0 0,00 0 0

17 184 10 700 TUOTOT YHTEENSÄ                 11 200 4,70 11 200 11 200

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-25 087 -21 660     Palkat ja palkkiot          -15 000 -30,70 -15 000 -15 000

  Henkilösivukulut

-3 891 -3 928     Eläkekulut                  -2 594 -34,00 -2 594 -2 594

-915 -910     Muut henkilösivukulut       -502 -44,80 -502 -502

-22 330 -17 800   Palvelujen ostot              -19 900 11,80 -19 900 -19 900

-7 365 -13 100   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -15 500 18,30 -15 000 -15 000

-2 600 -5 000   Muut toimintakulut            -5 000 0,00 -5 000 -5 000

-62 188 -62 398 KULUT YHTEENSÄ                  -58 496 -6,30 -57 996 -57 996

-45 004 -51 698 TOIMINTAKATE                    -47 296 -8,50 -46 796 -46 796

Rahoitustuotot ja -kulut

-45 004 -51 698 VUOSIKATE                       -47 296 -8,50 -46 796 -46 796

Poistot ja arvonalentumiset

-32 679 -25 650   Suunn.mukaiset poistot        -28 860 12,50 -26 530 -24 420

Satunnaiset erät

-77 684 -77 348 TILIKAUDEN TULOS                -76 156 -1,50 -73 326 -71 216
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Vesihuoltolaitos 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja  
 
Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: laitosmies 1.  
 
Työnjohdon tehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmestarin kesken erillisen 
vastuunjakotaulukon mukaisesti.  
 
Toiminta-ajatus 
 
Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan vastuu vesihuollon järjestämisestä. 
 
Vesihuoltolaitoksen tulee sen mukaan kuin taloudelliset edellytykset sallivat, kehittää 
toiminta-alueensa toimintavarmuutta vedenhankinnan ja viemäröinnin osalta kunnan 
muun kehityksen asettamien vaatimusten sekä vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti. 
 
Palveluajatus 
 
Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on turvata vedensaanti alueensa asukkaille ja maatalo-
us- ja tuotantorakennuksille sekä vastaanottaa toiminta-alueeltaan tulevat jätevedet 
sekä johtaa ne puhdistettavaksi siirtoviemärin välityksellä Tsp:n Kakolan keskuspuhdis-
tamolle. 
 
Vesihuoltolaitos johtaa omistamansa siirtoviemärin välityksellä myös Pöytyän Riihikos-
ken taajaman, sekä Oripään jätevedet käsiteltäväksi Kakolan keskuspuhdistamolle.  
 
Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Vesilaitos, Viemärilaitos (Viemäri-
verkosto, Sadevesiviemäriverkosto, Pumppaamot, Jätevedenpuhdistamo, Siirtoviemä-
ri). 
 
Tehtävän palveluksessa on yksi laitosmies, jonka tehtävänä on vesihuoltolaitoksen, 
käyttö, huolto- ja kunnossapitotehtävät 
 
Pöytyän-Auran vesihuoltolautakunnan vesihuoltoyhteistyö jatkuu toistaiseksi ennallaan. 
Auran kunta osallistuu omalta osaltaan vedenottamon kehittämiseen ja vedenottamon 
toimitusvarmuuden ylläpitämiseen. 
 
Siirtoviemäri on valmistunut ja Oripään ja Riihikosken jätevedet johdetaan Auran kautta 
Kakolan puhdistamolle. Jätevesien johtamisesta on sovittu kuntien välisillä johtamisso-
pimuksilla, sopimusten mukaiset korvaukset perustuvat johdettavien jätevesien todelli-
seen määrään. Määrät mitataan kuntien rajoilla olevilla mittauslaitteilla. 
 
Kiinteistöjen, jotka ovat siirtoviemärin vaikutusalueella, on mahdollista liittyä viemäriin 
samassa yhteydessä rakennettavan paineputken kautta omilla pumppaamoillaan.  
 
Puhtaan veden rajakaivojen paineensäätelyjärjestelmä ja virtausmittaukset on uusittu 
ja kaukovalvontaa laajennettu käsittämään lähes kaikki pumppaamot. 
 
Siirtoviemärin vaikutusalue on määritelty tavoitteelliseksi vesihuollon toiminta-alueeksi. 
Toiminta-alueen laajentaminen siten että viemäriin liittyminen tulee tasapuolisesti mah-
dolliseksi toiminta-alueen kiinteistöille, tulee vaatimaan jokin verran investointeja myös 
kunnalta. Toiminta-alueen rajaus tarkistetaan ja tarvittavat muutokset verkostoon selvi-
tetään talousarviovuoden aikana.  
 
Hulevesien määrää verkostossa on pystytty jonkin verran vähentämään verkostoa kor-
jaamalla. Hulevesien määrää on kuitenkin vielä pyrittävä vähentämään selvittämällä 
mahdollisia vuotokohtia, viemäreiden korjauksia jatketaan selvitystyön perusteella. 
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Vesihuoltoverkoston kartoitusta ja sähköistä dokumentointia on suoritettu, dokumen-
tointia ja verkoston kunnon kartoitusta jatketaan suunnitelmavuosien aikana. Vesilaitos 
jatkaa vesimittareiden vaihtotöitä kiinteistöissä. 

 

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 TA 2020 

Laadukkaan 
talousveden 
toimittaminen 
 
 
 

Talousvesitutki
mukset, min 4 
kertaa /vuosi  

Vesihuoltolautakunta seuraa 
Pöytyän ja Auran yhteisen 
vedenottamon toimintaa. 
Talousvesitutkimuksia 4 kpl 
vuodessa. Tuloksissa ei 
poikkeamia. 

Vähintään valvonta-
tutkimusohjelman  
mukaiset näytteet. 

Veden laadun 
pitäminen erinomaisella 
tasolla. 

Vesihuoltoverkoston 
luotettava toiminta 
 

Häiriöiden 
lukumäärä 

 Verkostojen korjausten 
ennakointi 
seurantatietojen 
perusteella. 

Ennakoiva korjaus. 

Ei katkoksia veden 
toimituksessa. 

Vuotovesien  
vähentäminen 
 

Määrällinen 
mittaus 

Vuotovesiä on saatu 
vähennettyä. 

Tehtiin aktiivisesti töitä 
vuotovesien selvittämiseksi ja 
paikantamiseksi. Tehtiin jonkin 
verran korjauksia selvityksien 
perusteella 

 

Verkostojen korjaus 
seurantatietojen 
perusteella. 

Vuotovesien 
määrällinen 
pienentäminen 

Haja-asutusalueen 
jätevesihuollon 
parantaminen ja 
kehittäminen. 

Liittymien 
lukumäärä 

Siirtoviemärin varren 
kiinteistöjen viemäröinnin 
nykytilaa selvitettiin ja 
liittyminen suunniteltiin 
mahdollisimman helpoksi. 
Vaikutusalueen kiinteistöjä 
neuvottiin ensisijaisesti 
liittymään paineviemäriin. 

Tiedotus ja 
asiakaspalvelu. 

Vähintään 10 uutta 
liittyjää vuodessa. 
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Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 
 

 
 
 

Jätehuolto 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja 
 
Toiminta-ajatus 
 
Kunnan on järjestettävä jätteen hyödyntäminen tai käsittely. Kunnan on myös järjestet-
tävä ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta 
määrästä. 
 
Palveluajatus 
 
Kunnan alueella on sopimusperusteinen jätehuolto. 
 
Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Kaatopaikka, Hyötyjätteiden keräi-
ly, Ongelmajätehuolto, Kompostointi, Ajoneuvojen siirto ja hävittäminen.  
 
Tehtävän palveluksessa ei ole erillistä henkilökuntaa. 

  TP 2018   TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

675 806 771 000   Myyntituotot                  770 000 -0,10 770 000 770 000

675 806 771 000 TUOTOT YHTEENSÄ                 770 000 -0,10 770 000 770 000

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-32 466 -34 000     Palkat ja palkkiot          -35 000 2,90 -35 000 -35 000

  Henkilösivukulut

-8 660 -9 208     Eläkekulut                  -9 052 -1,70 -9 052 -9 052

-883 -1 432     Muut henkilösivukulut       -1 171 -18,20 -1 171 -1 171

-236 888 -266 900   Palvelujen ostot              -282 800 6,00 -282 800 -282 800

-47 697 -64 800   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -70 000 8,00 -70 000 -70 000

-326 595 -376 340 KULUT YHTEENSÄ                  -398 023 5,80 -398 023 -398 023

349 211 394 660 TOIMINTAKATE                    371 977 -5,70 371 977 371 977

Rahoitustuotot ja -kulut

349 211 394 660 VUOSIKATE                       371 977 -5,70 371 977 371 977

Poistot ja arvonalentumiset

-217 976 -196 100   Suunn.mukaiset poistot        -222 060 13,20 -225 000 -220 470

Satunnaiset erät

131 235 198 560 TILIKAUDEN TULOS                149 917 -24,50 146 977 151 507
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TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 TA 2020 

Jätehuollosta vastaa 
Lounais-Suomen 
jätehuolto. Lounais-
Suomen Jätehuolto on 
17 kunnan omistama 
yhtiö.  

Asiakas-
palaute 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 
hoiti järjestetyn jätehuollon 
sopimuksella yrittäjien kanssa. 
Auran osalta käytössä on 
kiinteistön omistajien itse 
järjestämä jätehuolto. Osallistuttiin 
jätehuoltolautakunnan 
valmistelevan 
jätehuoltotoimikunnan kokouksiin. 
Jätehuoltoviranomainen käsitteli 
Auran asioita normaalissa 
toiminnassaan. Erityisiä tai vain 
Auraa koskevia asioita ei ollut. 

Toimiva jätehuolto. 

Jätehuoltoon liittyvistä 
asioista käsitellään ja 
päätetään jätehuoltolau-
takunnassa sekä valmis-
tellaan jätehuoltotoimi-
kunnassa. Kunnan edus-
tus on kokouksissa mu-
kana. 

 

 
Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 
 

 
  

  TP 2018  TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-% TS 2021  TS 2022

JÄTEHUOLTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

593 660   Myyntituotot                  0 -100,00 0 0

593 660 TUOTOT YHTEENSÄ                 0 -100,00 0 0

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

  Henkilösivukulut

-230 0     Eläkekulut                  0 0,00 0 0

-4 975 -10 970   Palvelujen ostot              -7 700 -29,80 -7 700 -7 700

0 -300   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -300 0,00 -300 -300

-1 680 0   Muut toimintakulut            0 0,00 0 0

-6 885 -11 270 KULUT YHTEENSÄ                  -8 000 -29,00 -8 000 -8 000

-6 292 -10 610 TOIMINTAKATE                    -8 000 -24,60 -8 000 -8 000

Rahoitustuotot ja -kulut

-6 292 -10 610 VUOSIKATE                       -8 000 -24,60 -8 000 -8 000

Poistot ja arvonalentumiset

-137 -110   Suunn.mukaiset poistot        -90 -18,20 -70 -60

Satunnaiset erät

-6 429 -10 720 TILIKAUDEN TULOS                -8 090 -24,50 -8 070 -8 060
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Tietoimi 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja 
 
Toiminta-ajatus 
 
Avustetaan määrärahojen puitteissa yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannustoi-
mintaa. 
 
Palveluajatus 
 
Myönnetään yksityisteiden kunnossapitoavustukset sekä perusparannusavustukset 
lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti avustusta hakeneille tiekunnille. 
 
Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä. 
 
Tehtävän palveluksessa ei ole erillistä henkilökuntaa. 

 

 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TP 2018 TA 2020 

Yksityistiekuntien 
tukeminen tiestön 
pitämisessä 
tarkoitustaan 
vastaavassa kunnossa 

Määrällinen 
mittaus 

Avustusta myönnettiin 
kaikkiaan 40 tiekunnalle. 
Lahdon sillan uusimiselle 
myönnettiin erillinen 
avustus. 
Tielautakunta kokoontui 1 
kerran. 

Käsitellään ja myönnetään 
haetut tieavustukset talous-
arvion määrärahojen puit-
teissa. 

Avustus 40:lle tiekunnalle 

 
Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 

 

 
 

  

TIETOIMI

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

  Henkilösivukulut

-294 -1 150   Palvelujen ostot              -1 200 4,30 -1 200 -1 200

-7 0   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -20 0,00 -20 -20

-16 632 -48 000   Avustukset                    -105 000 118,80 -20 000 -20 000

-16 933 -49 150 KULUT YHTEENSÄ                  -106 220 116,10 -21 220 -21 220
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9.8. Lupajaosto 
 

Rakennusvalvonta 
 
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: rakennusmestari (rakennustarkastaja) 
 
Toiminta-ajatus 
 
Ohjata ja valvoa rakentamista annettujen lakien ja säännösten mukaisesti. Tehtävä ei 
sisällä alempia vastuuyksiköitä. 
 
Tehtävän palveluksessa olevan henkilöstön määrä on yksi (1), rakennusmestari 0,5, 
teknisen toimiston toimistosihteeri 0,5. 
 
TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022 
 
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset 
 
Rakennusvalvonnan tehtävät ovat viimeisen vuosikymmenen aikana lisääntyneet tiu-
kentuneista määräyksistä ja lisääntyneistä viranomaisvelvoitteista johtuen. Jotta raken-
nusvalvontaa saataisiin kehitettyä tehokkaammaksi ja vastaamaan lisääntyneitä vel-
voitteita ja tehtäviä, pitäisi pyrkiä suurempiin rakennusvalvontayksiköihin. Lisäksi ra-
kennusvalvonnan henkilökuntaa pyritään kouluttamaan koulutussuunnitelman mukai-
sesti. Ammatillisen koulutuksen yleisenä tavoitteena on kohottaa sen ammatillista 
osaamista, kehittää toimintaa ja vastata yhteiskunnan asettamiin velvoitteisiin sekä tu-
kea elinikäistä oppimista. Riittävä koulutustaso antaa laajat perusvalmiudet alan tehtä-
viin ja erikoisosaamiseen. 
 
Vanhaksi menneitä rakennuslupia alettiin tarkastaa vuoden 2015 aikana ja vanhat pyri-
tään selvittämään vuoden 2021 loppuun mennessä. Tämän jälkeen vuoden 2022 aika-
na otetaan käytännöksi lähettää muistutus luvan hakijoille, ennen kuin lupa vanhentuu. 
 
Rakennustoiminnan arvioidaan olevan Aurassa samalla tasolla kuin vuonna 2018. Jul-
kisen rakentamisen määräkään ei todennäköisesti lähivuosina ole suuri.  
 
Auran kunnan kotisivuja on uusittu. Rakennusvalvonnan osiota päivitetään asiakkaita 
enemmän palvelevaksi. Sähköisen lupapalvelu otettiin käyttöön kesällä 2017 
(www.lupapiste.fi). Rakennusvalvonnan atk-ohjelma on uusittu syksyllä 2017 (Facta). 
 
Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien tilannetta kartoitetaan vuosien 2018–2020 ai-
kana. Kartoitusraportti jätevesijärjestelmistä toimitetaan ympäristönsuojeluviranomai-
selle. Ympäristönsuojeluviranomainen määrittelee tarvittaessa täyttävätkö järjestelmät 
jätevesiasetuksen vaatimukset.  
 
Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 
 
Painopistealueena on käytössä olevien resurssien tehokas käyttö, toiminnan kehittämi-
nen ja rationalisointi. 
 
Tavoitteena on hoitaa rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät laadukkaasti ja asiak-
kaan tarpeet huomioiden. 
 
Tavoitteena on, että lupakäsittelyssä rakennustarkastajan luvan myöntäminen kestäisi 
enintään neljä viikkoa ja lautakunnan myöntämien lupien enintään kahdeksan viikkoa. 
Rakentamisen laatua pyritään kehittämään. 
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Ei-sitovat määrärahan perustelunluontoiset tavoitteet: 
 
Lupajaoston kokouksia arvioidaan pidettävän vuosittain kuusi. Rakennus- ja toimenpi-
delupia arvioidaan myönnettävän 65 kpl, joista rakennuslautakunnan myöntämiä lupia 
15 kpl ja rakennustarkastajan myöntämiä lupia 50 kpl. Rakennusvalvontamaksuja arvi-
oidaan kertyvän suunnittelukaudella n. 32.000 euroa. 
 
Rakentajille jaettavaa opastus- ja ohjemateriaalia täydennetään ja päivitetään. 
 

  

 

TAVOITE 

 

MITTARI 

 

TP 2018 

 

TA 2020 

Rakennuslupien 
käsittelyn ja asia-
kaspalvelun suju-
vuus, laatu ja nope-
us 

Lupien käsitte-
lyaika 

Lupien käsittely: 

täydelliset hakemuk-
set pystyttiin käsitte-
lemään tavoiteajan 
puitteissa 

 

Resursointi  ja jatkokoulutus. 

Rakennustarkastaja <4vko   

Lupajaosto  < 8 vko. 

Viranhaltijapäätökset < 4 vko 

Katselmuspöytäkirjat < 2 vko 

Palveluiden saata-
vuuden ja laadun 
kehittäminen 

Asiakaspa-
laute. 

Valitusten lu-
kumäärä. 

Sähköisten 
lupien määrä. 

Sähköisen raken-
nuslupa asioinnin ja 
rakennusvalvontaoh-
jelman yhteiskäyttöä 
aloitettiin ja koulutet-
tiin 2018 aikana  

Asiakastyytyväisyystutkimus. 

Valitusten lukumäärä. 

Palaute ohjaavaa. 

Sähköisten lupien lisäys. 

 

Vanhentuneiden 
lupien käsittely 

Selvitettyjen 
lupien määrä 

Vanhentuneiden 
lupien käsittelyä ei v. 
2018 tehty. 

 

Selvittää yli 20 vanhentunutta  
lupaa vuosittain. Saadaan ajan-
tasalle vuoden 2021 loppuun 
mennessä. 

Vanhentuneista luvista lähetetään 
muistutus ja kehotus tilata loppu-
katselmus tai hakea lupaan jat-
koaikaa. 

Rakennuslupa-
arkiston osoitetieto-
jen lisääminen van-
hoihin lupiin 

Tavoite vuoden 
2020 loppuun 
mennessä. 

 Resursointi. 

Valmis vuoden 2020 aikana. 
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Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelma 
 

 
 
 

Ympäristönsuojelu 
 
Toiminta-ajatus 
 
Ympäristönsuojelun palveluiden tuottaminen koko yhteistoiminta-alueella taloudellisesti 
ja tuloksellisesti ottaen huomioon palvelujen tarve, sekä ylläpitäminen tasaisesti ja laa-
dukkaasti mahdollisimman samantasoisina voimassa olevan lainsäädännön sekä vi-
ranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti. 
 
Tehtävän palveluksessa ei omassa kunnassa ole erillistä henkilökuntaa. Palvelu tuote-
taan Kosken Tl., Auran, Marttilan ja Pöytyän kuntien yhteistoiminta-alueella ja palvelun 
isäntäkunta on Koski Tl. Kosken Tl. kunnassa tehtävän palveluksessa on 2,5 henkilöä 
(ympäristönsuojelusihteeri, ympäristötarkastaja, toimistosihteeri 0,5).  
 
Yhteistoimintasopimus sisältää kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain ja 
ympäristönsuojelulain mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät sekä muissa laeissa kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät. Ympäristönsuojelun nettokustan-
nukset jaetaan kuntien kesken asukaslukujen (60 %) ja pinta-alan (40 %) suhteessa 

   TP 2018   TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

LUPAJAOSTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

98 0   Myyntituotot                  0 0,00 0 0

26 824 32 000   Maksutuotot                   32 000 0,00 32 000 32 000

26 922 32 000 TUOTOT YHTEENSÄ                 32 000 0,00 32 000 32 000

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-53 559 -38 560     Palkat ja palkkiot          -39 060 1,30 -39 060 -39 060

  Henkilösivukulut

-17 229 -14 918     Eläkekulut                  -14 884 -0,20 -14 884 -14 884

-1 430 -1 560     Muut henkilösivukulut       -1 258 -19,40 -1 258 -1 258

-306 264 -326 080   Palvelujen ostot              -331 450 1,60 -331 450 -331 450

-1 499 -1 910   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -2 300 20,40 -2 300 -2 300

-167 -250   Muut toimintakulut            -250 0,00 -250 -250

-380 148 -383 278 KULUT YHTEENSÄ                  -389 202 1,50 -389 202 -389 202

-353 226 -351 278 TOIMINTAKATE                    -357 202 1,70 -357 202 -357 202

Rahoitustuotot ja -kulut

-353 226 -351 278 VUOSIKATE                       -357 202 1,70 -357 202 -357 202

Poistot ja arvonalentumiset

0 -2 330   Suunn.mukaiset poistot        -1 840 -21,00 0 0

Satunnaiset erät

-353 226 -353 608 TILIKAUDEN TULOS                -359 042 1,50 -357 202 -357 202
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edellisen vuoden asukaslukua 31.12. käyttäen. Yhteistoimintasopimukseen kirjatun 
mukaisesti toiminnan vakiinnuttua pyritään kuntien maksuosuudet muuttamaan osittain 
suoriteperusteisiksi. Asiakkailta perittävät maksut määrätään ympäristönsuojelun mak-
sutaksassa, josta päättää Kosken Tl kunta.  
  
Tavoitteena on vesihuoltolain mukaisen valvonnan tehostaminen yhdessä kuntien 
kanssa. Pyritään kartoittamaan vahvistetuilla viemärilaitosten toiminta-alueilla olevia liit-
tymättömiä kiinteistöjä sekä kehottamaan/velvoittamaan niitä viemäriin. 
 
Kuntalaisten tietouden parantaminen jätevesiasioissa ja haja-asutuksen jätevesien kä-
sittelyn parantaminen. 
 

Pelastustoiminta 
 
Pelastuslain mukaan pelastustoimi on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyä, 
pelastustoimintaa sekä väestönsuojelua. Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoi-
minnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Lisäksi öljyn-
torjunnan viranomaistehtävät kuuluvat pelastustoimelle.  
 
Alueen pelastustoimen tehtäviin kuuluu ylläpitää pelastustoimen järjestelmää, huolehtia 
pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä ja pelastusvalmiudesta. Tehtäviin kuuluu myös 
huolehtia alan valistuksesta ja neuvonnasta, toimia pelastusasiantuntijana, huolehtia 
onnettomuuksien ehkäisystä ja vahinkojen rajoittamisesta, palotarkastuksista, sovittaa 
yhteen eri viranomaisten pelastustehtäviin liittyvää toimintaa ja huolehtia osaltaan pe-
lastustoimen henkilöstön kouluttamisesta. 
 
Aura kuuluu Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimialueeseen. Kunnalla ei ole 
omia pelastustoimen virkoja tai toimia. 
 
Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäise-
minen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa, poikkeusolojen väestönsuojelutehtävi-
en hoitaminen sekä niihin varautuminen. Pelastustoimen perustavoitteena on estää 
onnettomuudet, erityisesti tulipalot, ennalta. Onnettomuuksien sattuessa pelastustoi-
men on kyettävä antamaan apua nopeasti ja tehokkaasti. Pelastustoimen tulee varau-
tua myös erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Onnettomuuksien ehkäisemisek-
si ja turvallisuuden ylläpitämiseksi pelastustoimi tekee yhteistyötä muiden viranomais-
ten, alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Tehokas onnettomuusriskien hallinta 
edellyttää jatkuvaa riskien ja niiden tapahtuvien muutosten seurantaa ja valvontaa. 
Vuodesta 2004 Suomen pelastustoimi on hoidettu alueellisena. 
 
Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat, arvioitu niistä aiheutuvat 
riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden 
taso. Palvelutasopäätökseen on myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämises-
tä. Päätös on voimassa määräajan (2017 - 2020). 
 
Pelastuslaitos ja rakennusvalvonta tekevät jatkuvaa yhteistyötä mm. asuinrakennusten 
käyttöönottotarkastuksen ja rakennusluvista pyydettävän lausunnon yhteydessä. Isom-
piin kohteisiin tilataan erikseen erityinen palotarkastus mikä maksaa 50 – 100€. 
 
Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta. Suunnitel-
makauden luvut on tehty sillä oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden 
osalta säilyy. 
 
Palvelutasopäätöksessä on määritelty pelastuslaitoksen investointitaso. Palvelu-
tasopäätös on sisällöltään muutettu vastaamaan pelastuslaitoksen nykyistä strategiaa. 
Palvelutasopäätöskauden taloudelliset vaikutukset liittyvät pääasiassa investointimää-
rärahan korottamistarpeeseen. Käyttömenojen osalta budjetteja kasvattavat vain valta-
kunnalliset palkkaratkaisut ja yleinen hintojen nousu. Investointimäärärahojen korotta-
mistarpeen syynä on valtakunnallisten avustusten loppuminen ja/tai selkeä pienenty-
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minen. Kaluston määrää ei voida nykyisestä vähentää, ilman heikentävää vaikutusta 
palvelutasoon, sillä kalustoa on jo aikaisempien vuosien aikana selkeästi vähennetty. 
Sen sijaan käyttöikää korotetaan palvelutasopäätöskauden aikana 20 vuodesta 25 vuo-
teen raskaan kaluston osalta. Kuntien lausuntojen perusteella korostettiin vielä enem-
män pelastuslaitoksen osuutta kuntien tukena valmiussuunnittelussa. Myös sopimus-
palokuntien tärkeä rooli ja niiden tukeminen korostettiin kuntien lausuntojen perusteel-
la. 
 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos on laatinut pelastuslaitoksen alueen öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman. Suunnitelma sisältää sekä alusjätelain mukaisen alusöljyvahin-
kojen torjuntasuunnitelman että maa-alueiden öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman, jot-
ka on toteutettu yhtenä alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmana. Kunnat nimeävät 
MÖVL:n 5 §:n mukaisesti kuntansa öljyntorjunnan yhteyshenkilön, joka toimii asiantun-
tijana ja yhteyshenkilönä kunnan öljyntorjuntatehtävissä ja avustaa pelastustyön johta-
jaa mahdollisissa onnettomuustilanteissa. 
 
Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet 
 
Kehittämisen painopiste on ennalta ehkäisevän toiminnan lisäämisessä. Lisääminen 
tehdään mm. toimenkuvien ja vastuualueiden tarkennuksina. 
 
Palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana palvelutasoa kehitetään vuosittain riskiana-
lyysien pohjalta. 
 
Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset turvataan. 
 
Vuonna 2011 hyväksyttiin pelastuslaitoksen strategia 2020, joka on hyvin linjassa val-
takunnallisten strategioiden kanssa. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen nykyinen 
voimassa oleva palvelutasopäätös on edeltäjänsä mukaisesti toiminut pelastuslaitok-
sen strategisena pohjana. Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valta-
kunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalve-
luiden tuottaja. Pelastuslaitoksen henkilöstö tuottaa laadukkaita palveluja yhteisten ar-
vojen mukaisesti ammattitaitoisesti, nopeasti ja tasapuolisesti koko Varsinais-Suomen 
maakunnan alueella.  
 
Pelastuslaitoksen strategiset painopisteet ovat  

1) Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö,  
2) Osaava, motivoituneet ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat,   
3) Toimiva ja kattava / riittävä paloasemaverkosto,  
4) Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat sekä  
5) Toiminnan edellyttävät riittävät taloudelliset resurssit. 
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Teknisen lautakunnan taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TP 2018  TA 2019 NIMI                             HK 2020  Kasvu-%   TS 2021   TS 2022

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

741 344 817 660   Myyntituotot                  831 950 1,70 831 950 831 950

36 925 37 500   Maksutuotot                   42 500 13,30 42 500 42 500

12 461 7 200   Tuet ja avustukset            7 200 0,00 7 200 7 200

762 543 803 200   Muut toimintatuotot           782 200 -2,60 766 200 766 200

1 553 274 1 665 560 TUOTOT YHTEENSÄ                 1 663 850 -0,10 1 647 850 1 647 850

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

-307 993 -310 020     Palkat ja palkkiot          -287 760 -7,20 -287 760 -287 760

  Henkilösivukulut

-72 085 -76 565     Eläkekulut                  -67 724 -11,50 -67 724 -67 724

-8 981 -12 851     Muut henkilösivukulut       -9 459 -26,40 -9 459 -9 459

-999 430 -947 210   Palvelujen ostot              -1 093 180 15,40 -1 058 180 -1 053 180

-499 512 -535 900   Aineet, tarvikkeet, tavarat   -586 350 9,40 -585 850 -585 850

-28 092 -57 250   Avustukset                    -115 500 101,70 -30 500 -30 500

-510 323 -491 120   Muut toimintakulut            -506 940 3,20 -506 940 -506 940

-2 426 415 -2 430 916 KULUT YHTEENSÄ                  -2 666 913 9,70 -2 546 413 -2 541 413

-873 141 -765 356 TOIMINTAKATE                    -1 003 063 31,10 -898 563 -893 563

Rahoitustuotot ja -kulut

-873 141 -765 356 VUOSIKATE                       -1 003 063 31,10 -898 563 -893 563

Poistot ja arvonalentumiset

-756 512 -727 220   Suunn.mukaiset poistot        -780 100 7,30 -754 550 -695 600

Satunnaiset erät

-1 629 653 -1 492 576 TILIKAUDEN TULOS                -1 783 163 19,50 -1 653 113 -1 589 163
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10.  TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUS-
LUVUT 

 

Tuloslaskelman toimintatuotot ovat 2 711 670 euroa, mikä on 0,8 % matalampi kuin 
vuoden 2019 talousarviossa. Toimintakulut ovat 23 357 526 euroa, jolloin toimintakate 
on -20 645 856 euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien jälkeen vuosikatteeksi muodos-
tuu 939 311 euroa.  
 
Tuloslaskelman tunnusluvut vuosien 2015–2018 tilinpäätösten ja vuoden 2020 talous-
arvion mukaan ovat seuraavanlaiset: 
 

  TP 2015 TP 2016 TP 2017 
 
TP 2018 TA2020 

Toiminta-
tuotot/toimintakulut % 14,8 14,1 15,0 12,0 11,6 

Vuosikate/poistot % 80,9 236,9 371,9 101,9 136,0 

Vuosikate, euroa/asukas 159 429 701 
                       
205       284 

Asukasmäärä 3983 3986 3991         3986 4000 

 

Toimintatuottoihin vaikuttavat kunnan vastuulla olevien palveluiden organisointi. Silloin 
kun palveluita yhtiöitetään tai ulkoistetaan, tuotot yleensä laskevat. Vuosikate osoittaa 
tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyk-
siin. Vuosikate prosentteina poistoista kertoo tulorahoituksen riittävyydestä. Mikäli tun-
nusluvun arvo on yli 100 %, tulorahoitus on riittävä. Vuosikate asukasta kohden kertoo 
tarkemmin tulorahoituksen riittävyydestä. Tavoitearvo lasketaan jakamalla keskimää-
räinen investointitaso asukasmäärällä. Aurassa tavoitetaso oli vuonna 2018 333 euroa 
asukasta kohden johtuen mittavista edellisten vuosien investointiohjelmista.  
 
Rahoituslaskelman tunnusluvut vuosien 2015–2018 tilinpäätösten ja vuoden 2020 talo-
usarvion mukaan ovat seuraavat: 
 

 1000 €, %, pv, kpl TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2020 

Toiminnan ja investointien raha-
virran kumulatiivinen kertymä 
1000 € -7 340 -7 339 663 1 233 1098 

Investointien tulorahoitus % 35,3 -238,5 -378,7 -101,3 -94,7 

Lainanhoitokate 0,3 1,3 2,1 1,4 0,9 

Kassan riittävyys pv 9 8 23 20  

Asukasmäärä 3 983 3 986 3991 3986 4000 

 
Kunnan lainamäärän odotetaan alenevan talousarvion tavoitteiden toteutuessa noin 
1 214 290 euroa vuoden 2020 aikana. Mikäli tilikaudella 2019 tulee syntymään uutta ali-
jäämää, kunnanhallitus päättää toimenpiteistä alijäämän kattamiseksi. 
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10.1. Kunnan tuloslaskelma, lyhyt 



65 

 

10.2.  Kunnan tuloslaskelma, pitkä 
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10.3. Rahoituslaskelma 
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10.4. Investointiohjelma 
 

 
 

INVESTOINTIOHJELMA

TALOUSUUNNITTELUKAUDELLE            

2020-2022
HANKE/KOHDE/HANKERYHMÄ Kustan- TA TS TS

nusarvio 2020 2021 2022

€ € € €

KIINTEÄ OMAISUUS

Muu maanhankinta 300 000 100 000 100 000 100 000

Kiinteä omaisuus yhteensä 300 000 100 000 100 000 100 000

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Muut koneet ja kalusto

Kirjaston tiskit ja hylly 15 000

Uudet pulpetit 12 000 12 000

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä/Mobiili 36 000 36 000

Hoitajakutsujärjestelmä 15 000 15 000

Hoivakoti Desifiointikone 8 000 8 000

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 86 000 71 000 15 000

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Asunto-osakkeet

Uusien osakehuoneistojen  hankinta 320 000 320 000

Tietokoneohjelmistot:

Louhi palaute ja karttapalvelu 6 500 6 500

Atk-laitteet Cafesco 10 000 10 000

ICT ohjelma vesihuoltolaitos 10 000 10 000

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 346 500 346 500

TALONRAKENNUS

Peruskorjaus

Aura kk liikuntasali julkisivusaneeraus 15 000 15 000

Tilhelä julkisivusaneeraus 15 000 15 000

Aura kk koulu julkisivusaneeraus 25 000 25 000

Kirkonkulman koulun katon peruskorjaus 50 000 50 000

Sosiaalitoimiston hissi 7 000 7 000

Vanhustentalon pesuhuoneen peruskorjaus 21 000 7 000 7 000 7 000

Lukitus ja kamerat 51 000 17 000 17 000 17 000

Liikuntahallin katon maalaus 50 000 50 000

Aluelämpöverkoston saneeraaminen 40 000 15 000 25 000

Palvelukeskuksen salaojat ja sadevesiviemäröinti 40 000 20 000 20 000

Tiilikoulu liikuntasalin ja musiikki luokan lattian lakk. 10 000 10 000

Kivikoulun salaojat ja sadevesiviemäri 20 000 20 000

Kivikoulun sisäänkäyntikatokset, portaat ja luiska 20 000 20 000

IV säätö Aura kk, Puukoulu,kivikoulu,kotitalous lk. 15 000 15 000

Auraamo Kuntouttava paja ja koko tilan akustiikka 6 000 6 000

Turuntie 1, ravintolan ilmanvaihto 10 000 10 000

Tarvasjoentie lämmitysjärjestelmän uusiminen 30 000 30 000

Savojärvi saunankatto 10 000 10 000

Tarvasjoentie 9 peruskorjaus- ja muutostyöt 25 000 25 000

Kurkiauran tupa, koivuniemi 200 000 200 000

Hoivakoti vesikaton peruskorjaus 25 000 25 000

Vanhustentalo ulko-ovien uusinta ja terassi 8 000 8 000
Peruskorjaus yhteensä 693 000 300 000 119 000 274 000

Talonrakennus yhteensä 359 000 233 000 79 000 47 000
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Kustan- TA TS TS

nusarvio 2020 2021 2022

€ € €

VIEMÄRILAITOS

Jätevesiviemärien saneeraus 40 000 20 000 20 000

Pumppaamoiden saneeraus 20 000 10 000 10 000

Säästökallion jatkoalue, viemäri 13 000 13 000

Äärentien jatko 15 000 15 000

Puusepänkujan viemärin peruskorjaus 20 000 20 000

Nuortentalon pumppaamo 30 000 30 000

Jätevesiviemäri suunnittelu 10 000 10 000

Kirkkotien vesijohto ja paineviemäri 200 000 200 000

Erittelemättömät kohteet 24 000 8 000 8 000 8 000

Viemärilaitos yhteensä 372 000 76 000 288 000 8 000

Vesihuoltolaitos yhteensä 479 500 119 500 320 000 40 000

HULEVESI

Sadevesiviemäröinnit 30 000 10 000 10 000 10 000

Säästökallion jatkoalue, sadevesiviem. 10 000 10 000

Hulevesi yhteensä 40 000 20 000 10 000 10 000

INVESTOINTIOHJELMA 2018-2021

MENOT YHTEENSÄ 2 650 200 1 377 200 692 000 589 000

INVESTOINTITULOT

Kiinteän omaisuuden myynti:

Asunto-osakkeiden myynti

Maa-alueiden myynti 0

Pikku-Lahto II 175 000 50 000 25 000 25 000

Rantamaa 120 000 40 000 40 000 40 000

Yritystontit 150 000 50 000 50 000 50 000

Leader laulurinne 30 000

Leader laiturihanke 15 000

Investointitulot yhteensä 445 000 170 000 130 000 115 000

NETTOINVESTOINNIT 2 205 200 1 207 200 562 000 474 000
Investointiosan sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden TA 

2020

Kiinteä omaisuus; hankeryhmittäinen

Irtain omaisuus/kunnanhallitus; hankeryhmittäinen

Aineeton käyttöomaisuus/kunnanhallitus; hankeryhmittäinen

Irtain omaisuus/perusturvalautakunta; hankekohtainen

Irtain omaisuus/tekninen lautakunta; hankekohtainen

Irtain omaisuus/sivistyslautakunta; hankekohtainen

Talonrakennus; hankekohtainen

Teiden rakentaminen;hankeryhmittäinen

Teiden päällystäminen; hankeryhmittäinen

Tievalaistus;hankeryhmittäinen

Puistot ja leikkipaikat; hankeryhmittäinen

Muu julkinen käyttöomaisuus; hankekohtainen

Urheilu-ja ulkoilualuet; hankekohtainen

Vesilaitos; hankeryhmittäinen

Viemärilaitos; hankeryhmittäinen

Hulevesi; hankeryhmittäinen

Käyttösuunnitelma:

Huoltamorakennuksen purku, 40 000€

Lahdon silta, 85 000€

Säästökallion alue, 175 000€

Äärentien jatko, 71 200€


