
     



AURAN KUNTA

Tarkastuslautakunnan

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021  

Tarkastuslautakunnan toiminta 

Kuntalain 121 §:ssä on määräykset tarkastuslautakunnasta ja sille määrätyistä tehtävistä.

Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja 
talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja vara- 
puheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden 
tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava 
talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman 
ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

Lautakunnan tehtäviksi on lisäksi määritelty mm. tilintarkastajan työn seuranta, 
varmistettava, että tilintarkastukseen varataan riittävät voimavarat, lautakunnan, 
tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan yhteensovittaminen ja kehittäminen. 
Tarkastuslautakunnan tulee huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen 
yhteensovittamisesta. Lautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn 
sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset 
valtuustolle tiedoksi.



Kunnanvaltuusto on valinnut kaudeksi 10.8.2021-2025 tarkastuslautakuntaan:

Puheenjohtaja
Jarkko Granat, PS (Jani Lehto, PS)

Varapuheenjohtaja
Ritva Vainio, SDP (Juhani Yli-Pohja, SDP)

jäsenet:
Krista Kankare, KOK (Hanna Sieppi, KOK)
Ismo Litva, KESK (Riku Paloniitty, SIT)
Päivi Ryösä, KESK (Maria Sundqvist, KESK)

Tarkastuslautakunta 1.1.2021-9.8.2021 asti:

Puheenjohtaja
Riku Paloniitty

Varapuheenjohtaja
Liisa-Anneli Holmberg

Muut jäsenet
Jarkko Granat
Leena Pääkkönen
Jarko Rahkala

Tilintarkastusyhteisöksi kaudeksi 2019-2024 on valittu BDO Audiator Oy:n. Sen 
nimeämänä tilintarkastajana on toiminut JHT-tilintarkastaja Sinikka Niitynperä. 
Tilintarkastaja on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin ja raportoinut lautakunnalle 
työohjelmansa toteutumisesta ja keskeisimmistä tarkastushavainnoista.

Lautakunta on kokoontunut 5 kertaa vuoden 2021 arviointia varten. Kokouksissa on kuultu 
toimialapäälliköitä ja muita vastuualueiden viranhaltijoita. Lautakunnan jäsenet ovat 
tutustuneet toimielinten pöytäkirjoihin, toimintaa ja taloutta kuvaaviin raportteihin sekä muuhun 
materiaaliin. Lautakunnan jäsenille on jaettu seurantavastuu eri sektoreille, joiden arvioimiseen 
kukin erityisesti keskittyy kokonaisarvioinnin lisäksi. 

Lautakunta on tutustunut vuoden 2021 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.  
Toimintakertomuksesta selviää kattavasti ja luotettavasti kunnan toiminta sekä asetettujen 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.  

Lautakunta on käsitellyt saapuneet kuntalain 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset ja 
toimittanut ne edelleen valtuustolle tiedoksi.



Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi

Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2020 arviointikertomuksen kokouksessa 14.6.2021.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi 
Tarkastuslautakunnan neljän vuoden toimintakauden aikana käydään läpi kaikkien 
toimintojen ja yksiköiden keskeisimmät toiminnot. Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 
työohjelman painopistealueena oli:

- Yleishallinto

Tehtäväalueiden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen on kirjattu 
Auran kunnan tilinpäätös 2021 kirjaan. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden 
toteutuminen on esitetty alla värikoodein. Mikäli tavoite on jäänyt toteutumatta, on 
toimintakertomukseen kirjattava syyt, miksi näin on käynyt sekä mahdolliset vaikutukset 
toiminnalle. Näin on myös joiltakin osin tehty.

Valtuustossa 17.12.2018 hyväksytty Kuntastrategia 2030 tulee edelleen pitää 
tavoiteasettelun ja päätöksenteon perustana.



Tavoitteiden arviointi on esitetty seuraavin värikoodein:
- vihreä = toteutunut kokonaan
- keltainen = toteutunut osittain
- punainen = ei toteutunut

KUNTAKONSERNI (Kuntalaki 47 §) 
Konserniohjeistus sisältyy hallintosääntöön, joka tuli voimaan 1.6.2017

Konsernin toiminnalliset tavoitteet ja toteutuma vuodelle 2021 (Auran kunnan 
tilinpäätös 2021, kappale 1.7.1., s. 28-29)

Konsernin toiminnalliset tavoitteet ja toteutuma vuodelle 2021

Kiinteistöosakeyhtiöitä koskevat 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitetaso/seuranta
Mittari/tunnusluku

Tilinpäätöksen toteutuma

Yhtiöiden kaikki kulut katetaan 
vuokratuloilla

Peruskorjauksen toteuttaminen 
kustannustehokkaasti ja laadukkaasti

Tilinpäätös ylijäämäinen

Kustannukset saadaan katettua 
vuokratuloilla

Yhtiöiden tilinpäätökset 
ylijäämäisiä

Pienet remontit on katettu 
vuosittain vuokratuotoilla, lainat 
on maksettu vuokratuotoilla 
pidemmän ajan kuluessa

Toteutettavissa ollut tavoite toteutui. 
Tilikauden tulos positiivinen ja lainamäärä laski. Kuntakonsernin lainakanta vuoden 2021 
lopussa oli 11.303.000 euroa (2.856 €/as).

KUNNANHALLITUS

KESKUSHALLINTO

Keskushallinnon toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.3., s. 39

)



TAVOITE MITTARI TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021

Talouden 
tasapaino

Tilikauden 
tulos

Alijäämä 
-209 000 €

Tulos 2 265 355 € 

Lainamäärän 
pieneneminen 
714 000 €

Tilikauden tulos 
positiivinen

Lainamäärän 
pieneneminen 
500 000 €

Tulos 1 673 405,70 €

Lainamäärän 
pieneneminen
2 976 000 €

Tulevaisuuden 
Aura 2030 

Strategian 
tavoitteiden 
saavuttaminen, 
tavoitteita kpl

Viihtyisän 
asuinympäristön 
toimenpiteitä  
kpl, digitaaliset 
palvelut 3 kpl

Viihtyisän 
asuinympäristön 
toimenpiteitä 3 
kpl, digitaaliset 
palvelut 3 kpl

Asuinympäristön 
toimenpiteitä 3 kpl,

digitaalisia palveluita 
5 kpl

Toteutettavissa ollut tavoite toteutui. 
Tilikauden tulos positiivinen ja lainamäärä laski huomattavasti.

YLEIS- TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Yleis- ja taloushallinnon toiminnalliset tavoitteet 2021  (Auran kunnan tilinpäätös 
2021, kappale 2.1.3.2., s. 41)

TAVOITE MITTARI TP 2019 TP2020 TP 2021

Henkilöstön 
työhyvinvoinnin 
edistäminen

Sairauspoissaolot, 
työpäiviä/työntekijä

13,8 tpv/tt 14,0 tpv/tt 14,1 tpv/tt

ELINKEINOTOIMI

Elinkeinotoimen toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.3.3., s. 42)

TAVOITE MITTARI TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021

Elinvoimaisuuden 
kehittäminen

Uusien 
yritysten 
määrä

+31 kpl +30 kpl + 40 kpl + 40 kpl

Kunnan 
vetovoimaisuuden 
kehittäminen

Väestökehitys 
positiivinen (v. 
2018
3986 as.)

-1,3 % 0,6 % 0,5 %  -0,08 %



KAAVOITUSTOIMI

Kaavoitustoimen toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.3.4., s. 44)

TAVOITE MITTARI TA 2021 TP 2021

Joustava ja 
kustannustehokas 
kaavojen 
valmistuminen

Kaavaprosessiin 
kulunut aika

Pienet kaavamuutokset 
ja pienet asemakaavan 
osat valmistuvat alle 10 
kk.

Ei ollut pieniä 
kaavamuutoksia

Tonttivarannon 
riittävyys

Tonttien 
lukumäärä

Tonttivaranto vastaa 
vähintään viiden 
vuoden tarpeita.

Omakotitontteja 
28 kpl

PERUSTURVALAUTAKUNTA

SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalipalveluiden toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.4.1. Tehtävä 1, s. 49)

TAVOITE MITTARI TP 2020 TA 2021 TP 2021

Kotihoitoon painottuva 
palvelurakenne turvaa 
iäkkäiden asumisen 
kotonaan 
mahdollisimman   
pitkään.

Kotona asuvien 
75 vuotta 
täyttäneiden 
osuus vastaavan 
ikäisistä 
kuntalaisista

89,1 % 90,0 % 31.12.2021
89,8 %

Ympärivuorokautinen 
hoito ja hoiva tukevat 
myös kotona asumista.

Tilapäishoidon 
hoitopäivät: 
Lyhytaikaisen 
hoidon 
hoitopäivillä 
tuetaan kotona 

746 
päivää

› 700 
päivää

654 päivää 
toteutunut



asumista ja 
omaishoitoa.

Lasten ja perheiden 
palvelujen tavoitteena 
on oikea-aikainen ja 
ennaltaehkäisyyn 
painottuva 
palvelurakenne.

Huostaanottojen 
osuus-% 0-17-
vuotiaista

0,9 % ‹ 1 % Toteutunut

Asiakkaiden 
vaikutusmahdollisuuksi
en ja osallisuuden 
lisääminen.

Osallistavien nk. 
matalan 
kynnyksen 
tilaisuudet

Ei tilastoitu Tilaisuuksia 
> 6

Leppis-kerho 
kokoontui 7 
kertaa, ja 
omaishoitajat 
4 kertaa.

Lastensuojelussa 
systeemisen 
toimintamallin 
periaatteiden 
käyttöönottoa

Toimintamallin 
soveltaminen 
asiakastyössä

Verkostomain
en työote 
toteutunut

Tavoitteet ovat toteutuneet pääpiirteissään. Tavoitteiden asetteluun pitäisi vielä kiinnittää huomiota.

TYÖIKÄISTEN PALVELUT

Työikäisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 
2021, kappale 2.1.4.2. Tehtävä 2, s. 53)

TAVOITE MITTARI TA 
2021

TP 
2021

Kuntouttavassa 
työtoiminnassa olevan 
työllistymis- tai 
opiskeluedellytyksien sekä 
elämänhallinnan paraneminen

Kunnan 
työmarkkinatukilistalla 
olevien 
pitkäaikaistyöttömien 
lukumäärä 31.12.

20 29

Työpajatoimintaa laajennetaan 
kattamaan kaikki työikäiset.

Nuorten työpajatoimintaa 
toteutetaan vuonna 2021.

Toteutun
ut

Tavoitteet ovat osittain toteutuneet. Tavoitteiden mittarit kuvaavat huonosti tavoitetta.

TERVEYDENHUOLTO



Terveydenhuollon toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.4.3. Tehtävä 3, s. 55)

TAVOITE MITTARI Toteuma 1.1.-31.12.2021

Vanhuspotilaan 
hoitoketjut ja hoidon 
porrastus toimivat

Siirtoviivepäivien 
lukumäärä: tavoite 0 
siirtoviivepäivää*

Siirtoviivepäiviä kertyi 18 eli tavoite 
ei toteutunut, mutta ko. päiviä kertyi 
vain vähän.

Hoito oikeassa 
paikassa oikeaan 
aikaan

Pitkäaikaishoidettavat (yli 
3kk) tk:n hoito-osastolla 
vuoden aikana

Toteutui. Laitoshoidettavia ei ollut. 
Yhteistyöryhmä (SAS) kokoontui 
säännöllisesti. Hoitoketjut olivat 
enimmäkseen toimivia.

Tavoitteet osittain toteutuneet.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

PERUSOPETUS

Perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.6.2. Tehtävä 2, s.61)

TAVOITE MITTARI TA 2021 TP 2021

Kouluverkon 
kehittäminen

Kouluverkkoa kehitetään, 
ja erityisopetus muista 
kunnista keskitetään 
yhtenäiskouluun.

Keskittäminen 
aloitetaan 2021.

Keskittämistä ei ole 
tehty. 

Opetussuunnitelma
n sisältöjen 
tarkentaminen

Perustetaan 
opetussuunnitelmatyöryhm
ä, joka tekee Auran 
peruskouluille uuden 
kunnallisen 
opetussuunnitelmaosuuden
. Valtiolta tulevat uudet 
arviointiohjeet 2020 
lopussa.

Opetussuunnitelm
a on valmis 2021 
aikana.

Työ on aloitettu.

Kerhotoiminnan 
monipuolistaminen

Oppilaille tarjotaan erilaisia 
kerhoja koulupäivän 
jälkeen. Pyritään lisäämään 

10 erilaista 
kerhoa, joista 
kolme lisää kv-
toimintaa.

Koronaviruspandemi
a esti kerhojen 
toteuttamisen. 



myös 
kansainvälisyystoimintaa.

Tavoitteet osittain toteutuneet. Pandemian vaikutus näkyy selvästi.

KIRJASTOTOIMI

Kirjastotoimi Toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.5.5., s. 64)

TAVOITE MITTARI TA 2021 TOTEUMA 2021

E-aineiston lainat > 420 402Digi- ja 
mobiiliratkaisujen 
hyödyntäminen 
palveluissa  

Verkkokirjaston 
käynnit

> 40 000 32 573

Helpot ja yhtäläiset 
mahdollisuudet 
saada palvelua

Yhteistyön määrä 
kunnan kotihoidon 
kanssa

Vähintään 10 
asiakasta

5 asiakasta

Asukaslähtöisyyden 
kehittäminen  

Kuntalaisia 
osallistavien 
tapahtumien 
järjestäminen 

Asiakaskyselyiden 
tuottaminen sekä 
sähköisenä että 
paperiversiona

Vähintään viiden 
kuntalaisia 
osallistavan 
tapahtuman 
järjestäminen

Kahden 
eriteemaisen tai eri 
ikäryhmille 
suunnatun 
asiakaskyselyn 
tuottaminen 

Tapahtumia 4

Näiden lisäksi 
säännöllisesti kokoontuvia 
kerhoja 3, 
kokoontumiskertoja yht. 
26.

2 asiakaskyselyä. 
Hankkeeseen liittyvä 
kysely nuorille ja kysely 
lehtikokoelmasta.

Tavoitteet toteutuneet suurilta osin pandemiasta huolimatta.

VARHAISKASVATUS



Varhaiskasvatus ja esiopetus toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan 
tilinpäätös 2021, kappale 2.1.5.6. tehtävä 6, s. 67-68)

TAVOITE MITTARI TA 2021 TP 2021

Lasten ja 
huoltajien 
osallisuuden 
lisääminen

Lastentasoinen 
toiminnan 
arviointipeli

Vanhempainraadin 
perustaminen, 
osallisuuden 
kokemukset 
asiakaskyselyssä

Lasten 
vaikutusmahdollisuudet 
varhaiskasvatuksen 
toimintaan lisääntyvät.

Vanhempainraadin 
kokoontuminen 4 
kertaa /vuosi, 
osallisuuden kokemus 
kyselyssä 4,5 / 5

Lasten 
vaikutusmahdollisuuksia 
on lisätty 
suunnittelemalla ja 
arvioimalla toimintaa 
yhdessä lasten kanssa 
mm. peukuttamalla, 
hymynaamoilla, 
keskusteluilla.

Vanhempainraatia ei 
ole voitu perustaa, 
koska koronapandemia 
on rajoittanut 
kokoontumisia. 

Osallisuuden kokemus 
kyselyssä 6/7

Johtamisen 
kehittäminen

Johtamiskoulutukseen 
osallistuminen

Henkilöstön 
kokemukset

Koulutusta vähintään 5 
päivää/vuosi

Varhaiskasvatuksen 
esihenkilöt ovat 
osallistuneet 
johtamisen koulutuksiin 
yhteensä 5 päivänä. 
Pandemian vuoksi 
koulutuksia peruttu.

Henkilöstöltä saatu 
palaute on ollut 
positiivista.

Saumaton 
yhteistyö 
yksityisten 
toimijoiden 
kanssa

Yhteistyötapojen 
kehittäminen ja 
juurruttaminen

Yhteistyötapaamisia 
vähintään 6 
kertaa/vuosi.

Yksityisten 
palveluntuottajien 
tapaamisia on 
järjestetty etäyhteyksin 
sekä lähipalavereina 
kerran kuukaudessa 
pois lukien 
kesäkuukaudet.



Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

VAPAA-AIKATOIMI

Vapaa-aikatoimi toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.6.1 tehtävä 1, s. 75-76)

TAVOITE MITTARI TA 2020 TOTEUMA

Elinvoiman 
kehittäminen, 
vetovoimainen 
keskusta (strategia) 

Kulttuurisessa 
nuorisokahvila 
Cafescossa ja 
Aurassa nuoria 
järjestämiseen 
osallistavat 
tapahtumat

Tapahtumajärjestelyissä 
mukana olleet nuoret 
(30 / vuosi) ja 
nuorisopalveluiden 
viikoittaisiin 
vakitoimintoihin 
osallistuneet nuoret (ka 
100 osallistumista / 
viikko) 

Toteutunut 
osittain 

Hyvinvointikertomus, 
osallisuus ja 
yhteisöllisyys, 
kuntalaisten 
vaikutusmahdollisuuksie
n lisääminen

Asiakas- ja 
kuntalaiskyselyn 
tuottaminen koko 
vapaa-aikatoimialaa 
koskevana

Kyselyn tuottaminen (1) Ei toteutunut

Hyvinvointikertomus, 
hyvinvoinnin 
edistäminen: 
Koivuniemen 
virkistysalueen 
kehittäminen

Asiakkaita osallistava 
tiedonkeruu 
tarpeista

Kehittämissuunnitelman 
loppuun saattaminen 
(1)

Kävijäkysely 
toteutettu

KULTTUURITOIMI

Kulttuuritoimi toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.6.2. tehtävä 2, s. 77-78)



TAVOITE MITTARI TA 2021 TOTEUM
A

Kulttuuripalvelujen 
tuottaminen kaikenikäisille 
kuntalaisille 

Omana toimintana ja 
yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa 
järjestetyt toiminnot ja 
tapahtumat

Toimintojen ja 
tapahtumien 
määrä (25) 

Toteutunu
t osittain

Osallisuus ja yhteisöllisyys, 
kumppanuus (strategia): 
Nuorisoteatterihankkeen 
toteuttaminen ja 
verkostoyhteistyöstä 
sopiminen jatkossa 

Hankkeen 
toteuttaminen ja 
verkostotyöstä 
sopiminen (2)

Toteutunut hanke 
ja 
verkostoyhteistyö 
(2)

Hanke 
toteutunut, 
verkostoyht
eistyö 
rakenteilla

Osallisuus ja yhteisöllisyys, 
tasa-arvoiset palvelut 
(strategia): 
Asiakastyytyväisyyttä 
kehitetään ja mitataan. 

Kulttuuritoimen osio 
vuosittaisessa vapaa-
aikatoimialan kyselyssä 
(1) 

Kyselyn 
toteutuminen (1)

Ei 
toteutunut

Pandemia ja henkilöresurssit vaikuttaneet vahvasti tapahtumien järjestämiseen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN HALLINTO

Tekninen hallinto toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.7.1  tehtävä 1, s. 80-81)

TAVOITE MITTARI TP 2020 TA 2021 TOTEUMA

Auran 
kunnan 
oman 
teknisen 
toimialan 
kehittäminen. 
Teknisen 

Asiakaspalautteen 
lukumäärä. 
Teknisen toimen 
strategian 
tavoitteiden 
toteutuminen

Teknisessä 
toimistossa 
on palveltu 
asiakkaita 
annettujen 
resurssien 
mukaisesti. 

Hyvin 
toimiva ja 
oikein 
mitoitettu 
kunnan oma 
tekninen 
toimi.

Teknisessä 
toimistossa 
on palveltu 
asiakkaita 
annettujen 
resurssien 
mukaisesti. 



toimen 
strategia

Asiakkaita on 
pystytty 
palvelemaan 
kohtuullisessa 
ajassa.

Asiakkaita on 
pystytty 
palvelemaan 
kohtuullisessa 
ajassa.

Sähköisten 
palveluiden 
lisääminen

Digitaalisten 
palveluiden määrä

Teknisen 
toimen 
sisäisten 
digitaalisten 
palveluiden 
määrää on 
lisätty. 
Palveluista 
tehdään 
erillinen 
yhteenveto.

Sähköisten 
palveluiden 
kehittäminen 
teknisen 
toimen ja 
kunnan 
strategian 
mukaisesti

Teknisen 
toimen 
sisäisten 
digitaalisten 
palveluiden 
määrää on 
lisätty. 
Palveluista 
tehdään 
erillinen 
yhteenveto.

Tavoiteasettelua pitäisi kehittää paremmin mitattavaksi.

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimi toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.7.1. tehtävä 2, s. 84-85)

TAVOITE MITTARI TP 2020 TA 2021 TOTEUMA

Rakennusten 
energiatehoka
s käyttäminen

Energiankulut
uksen 
vähentäminen 
ja seuranta

Energiankulutus
ta on seurattu. 

Korjaustöiden 
yhteydessä on 
pyritty 
parantamaan 
rakennusten 
energiatehokku
utta.                                         

Pyritään 
optimoimaan 
energiankulutusta
. Pidetään 
talotekniikka 
kunnossa.

Talotekniikan 
toimintaa ja 
energiankulutusta 
seurataan, 
korjauksia 
tehdään tarpeen 
mukaan.

Energian 
kulutusta on 
seurattu 
sähköisten 
järjestelmien 
avulla.

Talotekniikan 
säädöillä on 
pyritty 
hakemaan 
energiasäästöä.



Hyvä sisäilma Sisäilman 
mittaus ja 
seuranta

Asiakaspalaut
e

Sisäilmaolosuht
eita seurataan 
jatkuvasti.

Sisäilmaan 
liittyvät 
palautteet on 
käsitelty ja 
tarvittaviin 
toimiin on 
ryhdytty.

Sisäilmaolosuhtee
t raja-arvojen 
mukaisesti. 
Jatkuva seuranta.

Palautteen 
määrän seuranta

Sisäilman 
haittailmoitusten 
käsittely

Sisäilmaolosuht
eita on 
jatkuvasti 
seurattu.

Sisäilman 
haittailmoitukse
t on käsitelty ja 
tarvittaviin 
toimiin on 
ryhdytty.

Kiinteistöomai
suuden 
hallinta

Kiinteistöstrat
egian 
valmistumine
n ja käsittely

Kiinteistöstrategia
n laadinta

Kaikki kunnan 
kiinteistöt ovat 
pääosin 
käytössä.

Kiinteistöstrate
gian laadinta on 
aloitettu. 

Energiatehokkuuden raportit olisivat hyviä mitattavia suureita.

Tavoitteet pääosin toteutuneet.

LIIKENNEVÄYLÄT

Liikenneväylät toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.7.2 tehtävä 3, s. 87-88)

TAVOITE MITTARI TP 2020 TA 2021 TOTEUMA

Liikenneväylie
n kunnosta ja 
turvallisuudes
ta 
huolehtimine
n

Asiakaspalau
te

Ylläpitosuun
nitelma

Talvikunnossapid
ossa ei ollut 
ongelmia. 

Tiealueilta 
poistettiin oksia 

Katujen 
ylläpitosuunnitel
ma

Ennakoiva huolto 
ja ylläpito

Talvikunnossapit
o suoritettiin 
sopimusten 
mukaisesti.

Katujen ylläpito 
tehtiin 



ja pensaita 
tarpeen mukaan.

Valojen huolto 
tarpeen mukaan 

suunnitelmien 
mukaisesti.

Katuvalojen 
huoltoa tehtiin 
tarpeen 
mukaan.

Katuvalaistuk
sen 
käyttökustann
usten 
vähentämine
n

Led-
valaisimia 
asennetaan 
20 kpl 
vuodessa.

Energia- ja 
huoltokustan
nusten 
vähentämine
n

Uusia valaisimia 
ei ole asennettu.

Siirrytään 
vähemmän 
sähköä 
kuluttavaan ja 
huoltovapaampa
an led-
tekniikkaan. 

Työt suoritetaan 
mahdollisuuksien 
mukaan 
yhteisprojekteina 
sähkönjakeluyhti
ön ja 
teleyhtiöiden 
kanssa.

Valaisimia ei ole 
vaihdettu.

Katuvalaistuk
sen 
uusiminen ja 
valaistuksen 
lisääminen

Valaisimien 
asennus ja 
yhteiskaivuu
n määrä

Yhteiskaivuuta 
tehtiin Lounean 
ja Carunan 
kanssa Lahdon ja 
Lepomäen 
alueilla.

Maakaapelia ja 
jalustoja 
asennettiin 1900 
m.

Äärentielle ja 
Säästökallion 
jatkoalueelle 
asennettiin uusia 
katuvalojalustoja 
n. 1200 m.

Työt suoritetaan 
mahdollisuuksien 
mukaan 
yhteisprojekteina 
sähkönjakeluyhti
ön ja 
teleyhtiöiden 
kanssa.

Katuvalaistuksen 
investointiohjelm
a

Lahdontielle 
tulossa uusia 
katuvaloja 14 
kpl.

Tarvasjoentien 
uudet katuvalot 
15 kpl.

Carunan kanssa 
tehtiin 
yhteiskaivuuta 
koulun 
ympäristössä ja 
Asematiellä 
1000 m.



Liikenneturval
lisuuden 
parantaminen

Kaksi 
kokousta 
vuodessa

Liikenneturvallis
uuden 
kehittäminen 
yhteistyössä eri 
hallintokuntien 
kanssa.

Liikenneturvallis
uuskoordinaattor
i vetovastuussa

Liikenneturvallis
uustyöryhmän 
kokouksia 
pidettiin 
suunnitelmien 
mukaisesti 2 
kpl.

Liikenneväylie
n 
parantaminen

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

Tekninen 
lautakunta on 
päättänyt vuoden 
2020 
asfaltointiohjelm
an. 
Päällystystöitä ja 
paikkauksia 
tehtiin elokuussa. 
Uutta 
päällystettä n. 
800 m ja vanhaa 
korjattiin n. 400 
m.

Kaavateiden 
reunoilta 
poistettu 
reunapalteita.

Katujen 
investointiohjelm
a. Vanhoja teitä 
korjataan 
kunnon 
mukaisesti.

Turvalliset ja 
hyvät 
liikenneväylät

Uusia 
päällysteitä 
tehtiin teknisen 
lautakunnan 
päätöksen 
mukaisesti.

Uutta 
päällystettä n. 
400 m ja vanhaa 
korjattiin n. 600 
m.

Lisäksi tehtiin 
pieniä 
korjauksia ja 
paikkauksia.

Tavoitteet pääpiirteissään toteutuneet.

YLEISET ALUEET

Yleiset alueet toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.7.3 tehtävä 4, s. 90-91)

TAVOITE MITTARI TP 2020 TA 2021 TOTEUMA

Laadukkaan 
ympäristön ja 
viihtyisyyden 
ylläpitäminen ja 
kehittäminen

Asiakaspala
ute

Yleiset alueet ja 
piha-alueet on 
pidetty hoidettuna 
määräaikaisen 
puistotyöntekijän 
ja 

Puistoalueita ja 
leikkipuistoja 
hoidetaan 
hoito/kunnossap

Puistoalueet ja 
leikkipuistot on 
hoidettu 
suunnitelman 
mukaisesti.



kesätyöntekijöiden 
(8 kpl) resursseilla 
sekä työpajan 
työvoimalla. Työt 
on pääosin saatu 
tehtyä 
hoitosuunnitelman 
mukaisesti, pois 
lukien istutettujen 
puiden ja 
pensaiden hoito.

itosuunnitelman 
mukaisesti.

Yleisiä alueita 
hoidetaan 
henkilökuntares
urssien sallimissa 
rajoissa.

Puiden ja 
pensaiden 
hoitoa ei ole 
tehty.

Vetovoimainen 
keskusta

Asiakaspala
ute

Toimenpite
et

Taajama-alueelle 
on hankittu 
kesäkukkia, joita 
työpaja on 
hoitanut. 

Pääskynpesään on 
asennettu 
julkisivuvalot.

Urakoitsija on 
niittänyt 
puistoalueet ja 
kaavateiden varret 
kaksi kertaa.

Kunnossapito ja 
kehitys 
talousarvion 
määrärahojen ja 
resurssien 
puitteissa. 

Taajaman 
viihtyisyyttä, 
valaistusta ja 
siisteyttä 
parannetaan 
sekä kehitetään.

Kesäkukkia on 
hankittu ja 
keskustan 
alueen 
valaistusta 
parannettu.

Kaavatien 
reunoja ja 
puistoalueita on 
niitetty kaksi 
kertaa.

Hyvinvointia 
edistävä 
ympäristö

Asiakaspala
ute

Keskuspuisto ja 
kuntolaitteiden 
asennus on 
valmistunut. 
Urheilukentille on 
maalattu 
pelialueiden rajat. 

Harrastemahdollis
uuksia on lisätty 
(koripallokentät 2 
kpl, 
tennis/lentopallo-
kenttä ja 
monitoimikenttä).

Monipuolisten 
harrastus- ja 
liikuntapaikat 
sekä niiden 
kunnossapito. 
Kunnossapito 
talousarvion 
määrärahojen ja 
resurssien 
puitteissa.

Harrastemahdoll
isuuksia on 
parannettu: 
luontopolku, 
Sisupuisto ja 
Maijantien alue

Tavoitteet pääosin toteutuneet.

VESIHUOLTO



Vesihuolto toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, kappale 
2.1.7.4 tehtävä 5, s. 93-95)

Laadukkaan 
talousveden 
toimittamine
n

Talousvesitutki
mukset, min. 4 
kertaa 
vuodessa

Vesihuoltolaut
akunnan 
kokouksia 2 
kertaa 
vuodessa

Asiakastyytyvä
isyyskyselyt 3 
vuoden välein

Vedenlaadussa ei 
ole todettu 
ongelmia ja 
viranomaiset ovat 
tarkkailleet 
vedenlaatua 
erillisen 
suunnitelman 
mukaisesti. 
Vuotovesiä on 
saatu vähennettyä. 
Veden laatu on 
ollut tasaista. 

Paineenkorotusase
man rakennustyöt 
aloitettiin vuonna 
2020.

Vähintään 
valvontatutki
mus-
ohjelman 
mukaiset 
näytteet.

Veden 
laadun 
pitäminen 
erinomaisella 
tasolla.

Vedenlaadussa ei 
ole todettu 
ongelmia ja 
viranomaiset ovat 
tarkkailleet 
vedenlaatua 
erillisen 
suunnitelman 
mukaisesti. 
Vuotovesiä on 
saatu vähennettyä. 
Veden laatu on 
ollut tasaista.

Valvontatutkimuso
hjelmaa päivitettiin 
vuonna 2021.

Vesihuolto-
verkoston 
luotettava 
toiminta

Häiriöiden 
lukumäärä

Vuotovesien 
määrä

Verkoston 
saneeraussuun
nitelma

Varautumissuu
nnitelma

Vedenkatkoksia ei 
ole ollut. 

Vuotavia 
vesijohtoja korjattu 
kaksi kappaletta. 

Verkoston 
sähköisiä 
sijaintitietoja 
päivitettiin 
kattavasti koko 
kunnan osalta. 

Toiminnan 
sähköistä 
seurantaa ja 
tiedottamista 
parannettiin 
mahdollistaen 
tekstiviestipalveluu
n siirtymisen ja 
aluetiedottamisen.

Verkostojen 
korjausten 
ennakointi 
seurantatiet
ojen 
perusteella.

Ei katkoksia 
veden 
toimituksess
a

Verkostotied
on kartoitus 
ja päivitys

Vesihuoltolai
toksen 
verkoston 
saneeraussu
unnitelma

Veden katkoksia ei 
ole ollut paljoa, 
katkokset ovat 
olleet lyhyitä.

Vuotavia 
vesijohtoja korjattu 
kaksi kappaletta. 

Verkoston sähköisiä 
sijaintitietoja 
päivitettiin 
kattavasti koko 
kunnan osalta. 

Toiminnan 
sähköistä seurantaa 
ja tiedottamista 
parannettiin 
mahdollistaen 
tekstiviestipalveluu
n siirtymisen ja 
aluetiedottamisen.

Viemäriverk
oston ja 
siirtoviemäri

Määrällinen 
mittaus

Siirtoviemäri on 
toiminut 
moitteettomasti, ja 

Verkostojen 
korjaus 
seurantatiet

Siirtoviemäri on 
toiminut 
moitteettomasti. 



n luotettava 
toiminta 
sekä 
vuotovesien 
vähentämin
en

viemäriverkoston 
tiiviyttä on 
selvitetty.

Vuotovesiä on 
saatu vähennettyä.

ojen 
perusteella.

Vuotovesien 
määrällinen 
vähentämine
n

Muun 
viemäriverkoston 
tiiviyttä on 
selvitetty ja 
vuotovesiä saatu 
vähennettyä.

Haja-
asutusaluee
n 
jätevesihuoll
on 
parantamine
n ja 
kehittämine
n

Liittymien 
lukumäärä

Suunnitelmat 
valmiiksi

Tiedotus

Aurajoen rannalla 
olevia kiinteistöjä 
tiedotetaan 
siirtoviemäriin 
liittymisestä 
yhteistyössä 
ympäristönsuojelu
n kanssa syksyllä.

Haja-asutusalueelta 
6 kpl on liittynyt 
viemäriin.

Siirtoviemärin 
lähellä asuville 
tarjotaan 
mahdollisuutta 
liittyä kunnan 
viemäriin. 
Tiedotuksessa ei 
olla onnistuttu ja 
tiedotusta pitää 
lisätä vuonna 2021.

Neuvontaa on 
annettu sekä 
yksilöllisesti että 
yleisesti. Erityisesti 
kohdennettu 
neuvontaa 
jokivarsien 
kiinteistöille.

Tiedotus ja 
yhteistoimint
a 
ympäristöns
uojelun 
kanssa

Vähintään 25 
uutta liittyjää 
vuodessa

5 vuoden 
toimintasuun
nitelma

Aurajoen rannalla 
olevia kiinteistöjä 
on tiedotettu 
siirtoviemäriin 
liittymisestä 
yhteistyössä 
ympäristönsuojelun 
kanssa.

Haja-asutusalueelta 
3 kpl on liittynyt 
viemäriin.

Siirtoviemärin 
lähellä asuville 
tarjotaan 
mahdollisuutta 
liittyä kunnan 
viemäriin. 
Tiedotuksessa ei 
olla onnistuttu ja 
tiedotusta pitää 
lisätä vuonna 2022.

Neuvontaa on 
annettu sekä 
yksilöllisesti että 
yleisesti. Erityisesti 
kohdennettu 
neuvontaa 
jokivarsien 
kiinteistöille.

Tavoitteet pääosin toteutuneet.

JÄTEHUOLTO

Jätehuolto toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, kappale 
2.1.7.5 tehtävä 6, s. 97)



TAVOITE MITTARI TP 2020 TA 2021 TOTEUMA

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

Asiakaspala
ute

Jätehuoltoon 
liittyvistä asioista 
on käsitelty ja 
päätetty 
jätehuoltolautakun
nassa sekä 
valmisteltu 
jätehuoltotoimikun
nassa. 

Kunnan edustus on 
ollut kokouksissa 
mukana.

Toimiva 
jätehuolto. 
Jätehuoltoon 
liittyviä asioita 
käsitellään ja 
päätetään 
jätehuoltolautaku
nnassa sekä 
valmistellaan 
jätehuoltotoimiku
nnassa. 

Kunnan edustus 
on kokouksissa 
mukana.

Jätehuoltoon 
liittyviä asioita on 
käsitelty ja päätetty 
jätehuoltolautakun
nassa sekä 
valmisteltu 
jätehuoltotoimikun
nassa.

Kunnan edustus on 
ollut kokouksissa 
mukana.

TIETOIMI

Tietoimi toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, kappale 
2.1.7.6 tehtävä , s. 99)

TAVOITE MITTARI TP 2019 TA 2020 TOTEUMA

Yksityistiekunti
en tukeminen 
tiestön 
pitämisessä 
tarkoitustaan 
vastaavassa 
kunnossa

Määrällinen 
mittaus

Avustettiin 38 
tiekuntaa.

Avustus 19 %

Lahdon sillan 
peruskorjausavu
stus

Käsitellään ja 
myönnetään 
haetut tie-
avustukset 
talousarvion 
määrärahojen 
puitteissa.

Avustus 40  
tiekunnalle

Avustettiin 38 
tiekuntaa.

Avustus 18 %

Peruskorjausavu
stuksia 1 kpl

LUPAJAOSTO

RAKENNUSVALVONTA

Rakennusvalvonta toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.8 tehtävä 1, s. 102-103)



TAVOITE MITTARI TP 2020 TA 2021 TOTEUMA

Rakennuslup
akäsittelyn ja 
asiakkaiden 
palvelun 
sujuvuus ja 
nopeus

Lupien 
käsittelyaik
a

Ajanjaksona 
kaikkien 
lupien 
keskimääräine
n käsittelyaika 
oli alle 28 vrk

Resursointi ja 
jatkokoulutus

Rakennustarkastaja 
< 4vko  

Lupajaosto < 8 vko

Viranhaltijapäätöks
et < 4 vko

Katselmuspöytäkirjat < 
2 vko

Ajanjaksona 
kaikkien lupien 
keskimääräinen 
käsittelyaika oli 
alle 26 vrk

Palveluiden 
saatavuuden 
ja laadun 
kehittäminen

Asiakaspala
ute ja 
asiakaskyse
ly

Valitusten 
lukumäärä

Sähköisten 
lupien 
määrä

Henkilöstö
n koulutus

Rakennusluvan 
hakijoille on 
annettu 
opaskirjanen 
sekä 
talohuoltokirja 
rakennusluvan 
mukana. 
Neuvonta- ja 
asiantuntijapalv
eluja on annettu 
kysynnän 
mukaan.

Asiakkaita kohdellaan 
tasapuolisesti, 
rakentamisen laatua 
ohjataan 
laadukkaammaksi ja 
valvontaa kehitetään 
kokonaisvaltaisesti. 
Neuvontaa annetaan 
toimiston lisäksi 
suoraan 
rakennuskohteissa. 

Henkilökunnan 
koulutukseen tulee 
panostaa uusien 
ohjelmien täyden 
hyödyn 
saavuttamiseksi.

Sähköisten lupien 
lisäys

Rakennusluvan 
hakijoille on 
annettu 
opaskirjanen 
sekä 
talohuoltokirja 
rakennusluvan 
mukana. 
Neuvonta- ja 
asiantuntijapalv
eluja on annettu 
kysynnän 
mukaan.

Vanhentunei
den lupien 
käsittely

Selvitettyje
n lupien 
määrä

Keskeneräisten 
rakennusten 
omistajille ei ole 
ehditty 
lähetetty 
kehotuskirjeitä.

Selvittää 30 
vanhentunutta lupaa 
vuosittain. 
Lupakäsittely saadaan 
ajan tasalle vuoden 
2024 loppuun 
mennessä.

Vanhentuneista luvista 
lähetetään muistutus 
ja kehotus tilata 
loppukatselmus tai 

Keskeneräisten 
rakennusten 
omistajille ei ole 
ehditty lähettää 
kehotuskirjeitä.



hakea lupaan 
jatkoaikaa.

Rakennuslup
a-arkiston 
osoitetietoje
n lisääminen 
vanhoihin 
lupiin

Tavoite 
vuoden 
2020 
loppuun 
mennessä

Tietojen lisäys 
osittain kesken

Resursointi

Valmis vuoden 2021 
aikana

Tietojen lisäys 
osittain kesken

Tavoitteet osittain toteutuneet. Tavoiteasettelun mittareihin tulisi kiinnittää huomiota.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelu toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.8.2 tehtävä 2, s. 104-105)

TAVOITE MITTARI TP 2020 TA 2021 TOTEUMA

Ympäristönsuoj
elun 
valvontasuunnit
elman ja –
ohjelman 
toteutus

Toteutetaan 
valvontasuunnit
elmaa ja 
tarkistetaan 
valvontaohjelm
an mukaiset 
kohteet.

Toteutettu 
valvontasuunnit
elmaa ja 
tarkistettu 
valvontaohjelm
an mukaiset 
kohteet.

Toteutetaan 
valvontasuunnit
elmaa ja 
tarkistetaan 
valvontaohjelm
an mukaiset 
kohteet.

Toteutettu 
suunnitelman 
mukaan.

Vanhan 
lainsäädännön 
mukaisten 
lupien varassa 
toimivien 
kohteiden 
lupien 
uudistaminen 
ympäristönsuoj
elulain 
mukaisiksi 
luviksi

Pyritään 
päivittämään 
vuosittain 20 % 
tilanteen 
1.9.2015 (23 
kpl) mukaisista 
luvista nykyisen 
lainsäädännön
mukaisiksi 
luviksi. 

Vuoden 2021 
lopussa 0 kpl 
vanhoja lupia 
toiminnallisina 
lupina.

Ollaan päästy 
tavoitteeseen.

Ympäristön 
kannalta 
herkillä alueilla 
olevilla 
kiinteistöillä 
olisi jätevesien 
käsittely ja 

Pyritään 
käymään läpi 
pohjavesialueill
a olevat 
kiinteistöt ja 
huolehtimaan, 
että niillä on 

Jätevesirekisteri
en päivitystä 
tehty kuntien 
teknisten 
toimien kanssa. 

Seurataan 
jätevesiasetuks
en toteutumista 
kuntien alueella 
ja kartoitetaan 
herkkien 
alueiden 

Jätevesirekisteri
en päivitystä 
tehty kuntien 
teknisten 
toimien kanssa. 
Saatujen 
selvitysten 



johtaminen 
ympäristönsuoj
elumääräysten 
asettamalla 
tasolla

jätevesiasiat 
kunnossa.

Jätevesikirjeitä 
tarkoitus 
lähettää 
loppuvuoden 
aikana.

kiinteistöjen 
jätevesijärjestel
mien 
lainmukaisuutta
.

kirjaaminen 
jatkuu.

Osallistutaan 
VIEKAS LIFE –
vieraslajihankke
eseen 2018–
2023.

Valmis vuoden 
2023 lopussa

Ei ole ollut 
tapahtumia

Edistetään 
tietoutta 
aiheesta ja 
hankkeesta 
kuntien 
alueella.

Vieraslajien 
torjuntaa 
hankkeen 
puitteissa tehty 
tänä vuonna 
yhteensä 35 
kohteessa koko 
toiminta-
alueella.

Päivitetään 
kuntien 
ympäristönsuoj
elumääräykset.

Valmis vuoden 
2021 lopussa

Päivitetään 
kuntien 
ympäristönsuoj
elumääräykset 
vuoden 2021 
aikana.

Käsittelyssä 
vuoden 2022 
alussa.

Pohjavesialueid
en 
suojelusuunnite
lman 
toimenpide-
ehdotusten 
toteuttaminen 
ja seuranta

Toimenpide-
ehdotusten 
toteuttaminen 
ja seuranta

Ei toimenpiteitä Perustetaan 
seurantaryhmä 
pohjavesialueid
en 
suojelusuunnite
lmassa 
annettujen 
toimenpide-
ehdotusten 
toteuttamiseen 
ja seurantaan.

Suojelusuunnite
lman 
toimenpidelista 
käyty läpi. 
Lisäksi tehty 
tarkastuksia 
pohjavesialueill
a havaituissa 
siivouskohteissa
.

Tavoitteet ovat toteutuneet.

PELASTUSTOIMINTA

Pelastustoiminta toiminnalliset tavoitteet 2021 (Auran kunnan tilinpäätös 2021, 
kappale 2.1.8.3 tehtävä 3, s. 108)

TAVOITE MITTARI TP 2020 TA 2021 TOTEUMA



Auran kunnan 
valmiussuunnitelman 
päivittäminen

Päivitetään 
vuosittain

Kesken. 
Päivitetty 
2015.

Päivitetään 
vuosittain

Kesken. 
Päivitetään 
2022.

Pelastuslaitoksen 
strategian ja 
palvelutasopäätökse
n toteutuminen

Päivitys 
pelastuslaito
ksen 
aikataulun 
mukaisesti

Noudattaa 
pelastuslaito
ksen vuoteen 
2030 saakka 
laadittua 
strategiaa.

Palvelutasop
äätös 2021-
2024

Strategiatason 
käytännön 
vuosiohjelma ja 
palvelutasosuunnit
elman päivitys

Pelastuslaitos on 
päivittänyt 
strategian ja 
palvelutasopäät
öksen. 
Tavoitteet ovat 
toteutuneet 
suunnitelmien 
mukaisesti.

Kunnan laatima 
öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelma

Valmis 
vuonna 
2021

Kesken Valmis vuonna 
2021

Suunnitelma 
vielä kesken. 
Päivitetään 
vuonna 2022.

Sammutusvesisuunni
telman laadinta

Valmis 
vuonna 
2021

Kesken Valmis vuonna 
2021

Kesken. 
Päivitetään 
vuonna 2022.

 Innvestoinnit (Auran kunnan tilinpäätös 2021, kappale 2.3., s. 109-112)
Investoinnit on tehty pääosin suunnitelman mukaisesti. Maanhankinta ei ole toteutunut.

Taloudellinen tilanne
Verotuloja kertyi yhteensä 15.987.494,30 euroa joka on 709.637,00 enemmän kuin 
talousarviossa oli arvioitu ja 392.000 euroa enemmän vuoteen 2020 verrattuna. 
Tuloveroprosentti oli 21,50 % (21,50 % vuonna 2020).

Valtionosuuksia kertyi 709.637 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Kunta sai 
verotulojen menetyksen kompensaatiota 1.836.851 euroa. 

Tilivuodelta kertyi ylijäämää 1.673.405,70 euroa. 
Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 3.908.538,52 euroa (987,50/as)
Tulokseen vaikutti valtion korona-avustus.

 
Kunnan omavaraisuusaste nousi ja on nyt 41,8 %. Konsernin omavaraisuusaste on 39,2 %. 
Alle 50 % omavaraisuusasteet kuvastavat suurta velkarasitetta.

Kunnan lainakanta vuoden 2021 lopussa oli n. 9.357.000 euroa (2364 €/as).



Yhteenveto

Kunnan tilanne vuonna 2021 oli odotettua positiivisempi. Tulos pysyi positiivisena ja 
kuntastrategiassa on pysytty. Lainakantaa kunta sai pienennettyä huomattavan määrän. 
Vaikka vuosi 2021 oli vielä valtaosin pandemian rajoittama. Tavoitteissa pystyttiin 
saamaan aikaan kehitystä parempaan. Pandemian lisäksi vuotta 2021 sekoittivat osaltaan 
myös viivästyneet kuntavaalit, suuri määrä uusia luottamushenkilöitä ja uuden 
kunnanjohtajan rekrytointi. Vaikka uudistukset olivat merkittäviä, niin näistä kunta selvisi 
silti ilman suurempia ongelmia.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota muutamissa tavoitteissa, että mittarit olivat 
epäselvät tai vaikeasti tulkittavia tavoitteeseen nähden. Heikoimmillaan jopa suora kopio 
aiemmalta vuodelta. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa tässä selkeää tavoitteiden 
asettelua ja mittareita, joista voi todeta tavoitteen tilanteen. 

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että Aurassa jatketaan viisasta talouden ylläpitoa. 
Vaikka viime vuodet ovat onnistuneet taloudenpidossa hyvin. Niin tuleva vuosi olemaan 
hyvin erilainen uuden sote uudistuksen, raaka-aineiden ja energian kallistumisen myötä. 
Tarkastuslautakunta suosittelee käyttämään malttia päätöksenteossa.

Arviointikertomus on hyvä saattaa kaikkien hallintokuntien tietoon ja käsiteltäväksi.
  

Tarkastuslautakunnan esitys kunnanvaltuustolle
Tilintarkastajan kertomuksen mukaan kunta on toiminut laillisesti ja kirjanpito on hoidettu 
sitä koskevien säädösten mukaan. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen 
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Aura 13.5.2022

Jarkko Granat Ritva Vainio Krista Kankare
tarkastuslautakunnan tarkastuslautakunnan tarkastuslautakunnan jäsen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Ismo Litva Päivi Ryösä
tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen


