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Kunnanvaltuusto
Aika

04.02.2020 klo 18:00 - 18:45

Paikka

Eurajoen kunnanvirasto, Eurajoki-sali

Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Sjöman Ilona
Perkola Hannu
Syväsalmi Emilia
Jasu-Näyrä Jemina
Antti Timo
From Minna
Hassinen Kirsi
Hollmén Maria
Isokorpi Kristiina
Jalonen Sakari
Jalonen Vesa
Karaca Emin
Koivunen Reijo
Korpela Raija
Laakso Petri
Lahdenranta Ilona
Lempainen Seppo
Liimola Hannu
Marttila Mikko
Mäkitalo Arto
Nummi Olavi
Nurmi Mika
Peltola Harri
Päivömaa Erkki
Rantanen Jani
Sallila Jarmo
Salo Jussi
Salonen Tomi
Siiri Marja-Leena
Talasma Esa
Tuominen Hanna
Tähtivuori Elina
Uusi-Marttila Riika-Liisa
Vaitomaa Marja
Valovirta Rauno
Lakaniemi Vesa
Ahto Bella
Huhtala Johanna
Komminaho Alpo
Leino Vesa-Pekka
Nummi Sami
Luodesmeri Juuso
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Tehtävä
puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
III varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
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jäsen
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kunnanjohtaja
talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
kehitysjohtaja
perusturvajohtaja
sivistysjohtaja
tekninen johtaja
jäsen
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Raija Korpela ja
Petri Laakso.
__________________________________________________________________________
Käsitellyt asiat
§:t 1 - 11

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Eurajoen kunnanvirasto sekä kunnan verkkosivut 10.2.2020
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Köykän teollisuusalue ja kirkonseutu asemakaavamuutos, laajennus ja kumoaminen
koskien valtatien 8 parantamista Eurajoen kohdalla
325/10.02.03/2019
Khall § 215
Kaavoittaja Jouni Kiimamaa Sweco Ympäristö Oy:stä on toimittanut
Eurajoen kunnanhallituksen käsittelyyn Köykän teollisuusalueen ja
kirkonseudun asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen koskien valtatien 8 parantamista Eurajoen kohdalla osallistumisja arviointisuunnitelman. Asemakaavan laadinta koskee useaa pientä aluetta Köykäntien ja Lapintien välisellä alueella sekä Riikontien
ja Raumantien välialuetta keskustan kohdalla. Aluerajaukset noudattelevat parhaillaan laadittavana olevan valtatie 8:n parantamista koskevan tiesuunnitelman aluevarauksia ja liittymistä nykyiseen asemakaavoitettuun alueeseen Köykän teollisuusalueella ja keskustan länsireunalla.
Asemakaavan laajennuksen, muutoksen ja kumoamisen tavoitteena
on, että arviolta vuoden 2019 kuluessa valmistuvan valtatien 8 parantamista koskevan tiesuunnitelman hyväksymiselle ei ole asemakaavoista aiheutuvia esteitä. Kaavatyö mahdollistaa parhaillaan laadittavana olevan tiesuunnitelman tieratkaisut Eurajoen keskustan
kohdalla.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Köykän teollisuusalueen ja kirkonseudun asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen laadinta aloitetaan.
Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavan muutosta, laajennusta ja kumoamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisille tiedoksi ja se
on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan.
Kunnanhallitus hyväksyy, että asemakaavan muutoksesta, laajennuksesta ja kumoamisesta ilmoitetaan MRL 30 §:n mukaisesti kunnan kotisivuilla ja kunnan ilmoituslehdissä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Khall § 226
Kaavoittaja Jouni Kiimamaa Sweco Oy:stä on toimittanut Eurajoen
kunnanhallituksen käsittelyyn Köykän teollisuusalueen ja kirkonseudun asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen luonnosvaiheen aineiston.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Köykän teollisuusalueen ja kirkonseudun asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen
luonnoksen asetettavaksi MRL 62 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville
14 vuorokauden ajaksi osallisten kuulemista varten. Osallisilla on
mahdollisuus esittää mielipiteensä kirjallisesti nähtävilläoloaikana.
Kaavaluonnos lähetetään viranomaisille tiedoksi.
Kunnanhallitus hyväksyy, että Köykän teollisuusalueen ja kirkonseudun asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen kaavaluonnoksesta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan kotisivuilla ja kunnan
ilmoituslehdissä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Khall § 249
Kaavoittaja Jouni Kiimamaa Sweco Ympäristö Oy:sta on toimittanut
Eurajoen kunnanhallituksen käsittelyyn Köykän ja keskustan alueiden asemakaavojen muutoksen ehdotusvaiheen aineiston.
Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Varsinais-Suomen
ELY-keskus antoi kaavaluonnoksesta lausunnon. Kaava-aluetta laajennettiin ja asiakirjoja tarkistettiin lausunnon perusteella.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Köykän teollisuusalueen ja kirkonseudun asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen ehdotuksen asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 14 vrk ajaksi.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus
kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivuilla ja
kunnan virallisissa ilmoituslehdissä. Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan tiedossa oleville kaavoitettavan alueen maanomistajille ja -haltijoille.
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Kunnanhallitus hyväksyy, että kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Väylävirastolta ja Satakunnan Pelastuslaitokselta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Khall § 14
Kaavoittaja Jouni Kiimamaa Sweco Ympäristö Oy:sta on toimittanut
Eurajoen kunnanhallituksen käsittelyyn Köykän ja keskustan alueiden asemakaavojen muutosehdotuksen hyväksymisen. Kaavaehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa, joihin on laadittu vastineet. Muistutuksia ei jätetty. Kaavaselostukseen on tehty pieniä teknisiä tarkennuksia ja kaavan toteutumista koskevia täydennyksiä ennen hyväksymiskäsittelyyn viemistä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Köykän teollisuusalueen ja kirkonseudun asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen koskien valtatien 8 parantamista Eurajoen kohdalla.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 1
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy Köykän teollisuusalueen ja kirkonseudun
asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen koskien
valtatien 8 parantamista Eurajoen kohdalla.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----

EURAJOEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 122
§ 190
§ 248
§ 13
§2

1/2020

7

04.06.2019
01.10.2019
10.12.2019
28.01.2020
04.02.2020

Keskustan osayleiskaavan muutos
195/10.02.02/2019
Khall § 122
Kaavoittaja Jouni Kiimamaa Sweco Ympäristö Oy:stä on toimittanut
Eurajoen kunnanhallituksen käsittelyyn Keskustan osayleiskaavan
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osayleiskaavan
muutos koskee osaa vuonna 2014 hyväksytystä ja vuonna 2016 voimaan tulleesta keskustan osayleiskaavasta. Kaavamuutoksen alueeseen sisältyvät Eurajoen keskustaajaman länsi- ja pohjoisosat nykyisen valtatie 8:n ja suunnitteilla olevan uuden valtatielinjauksen
tuntumassa. Yleiskaavoituksen kanssa rinnakkain on käynnissä tiesuunnitelman laatiminen valtatie 8 parantamiseksi Eurajoen keskustan kohdalla.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että keskustan osayleiskaavan muutoksen
laadinta aloitetaan oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle.
Kunnanhallitus hyväksyy osayleiskaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan.
Kunnanhallitus hyväksyy, että osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta ilmoitetaan MRL 30 §:n mukaisesti kuulutuksella kunnan kotisivuilla ja kunnan ilmoituslehdissä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Khall § 190
Kaavoittaja Jouni Kiimamaa Sweco Oy:stä on toimittanut Eurajoen
kunnanhallituksen käsittelyyn Keskustan osayleiskaavan muutoksen
luonnoksen aineiston.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Keskustan osayleiskaavan luonnoksen asetettavaksi MRL 62 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 14
vuorokauden ajaksi osallisten kuulemista varten. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kirjallisesti nähtävilläoloaikana.

EURAJOEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 122
§ 190
§ 248
§ 13
§2

1/2020

8

04.06.2019
01.10.2019
10.12.2019
28.01.2020
04.02.2020

Kunnanhallitus hyväksyy, että Keskustan osayleiskaavan kaavaluonnoksesta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan kotisivuilla ja kunnan ilmoituslehdissä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Khall § 248
Kaavoittaja Jouni Kiimamaa Sweco Ympäristö Oy:sta on toimittanut
Eurajoen kunnanhallituksen käsittelyyn Keskustan osayleiskaavan
muutoksen ehdotusvaiheen aineiston.
Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta annettiin neljä lausuntoa, joihin laadittiin vastineet. Kaavaan tehtiin täydennyksiä ja tarkistuksia lausuntojen perusteella.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Keskustan osayleiskaavan muutoksen ehdotuksen asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19
§:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus
kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivuilla ja
kunnan virallisissa ilmoituslehdissä. Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan tiedossa oleville kaavoitettavan alueen maanomistajille ja -haltijoille.
Kunnanhallitus hyväksyy, että kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Väylävirastolta, Satakuntaliitolta, Satakunnan museolta, Museovirastolta ja Satakunnan
Pelastuslaitokselta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Khall § 13
Kaavoittaja Jouni Kiimamaa Sweco Ympäristö Oy:stä on toimittanut
Eurajoen kunnanhallituksen käsittelyyn Keskustan osayleiskaavan
muutosehdotuksen hyväksymisen. Kaavaehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa, joihin on laadittu vastineet. Muistutuksia ei jätetty.
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Kaavaan tehtiin vähäisiä tarkennuksia ja täydennyksiä ennen hyväksymiskäsittelyä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keskustan osayleiskaavan muutoksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 2
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy Keskustan osayleiskaavan muutoksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan / Irjanteen
ryhmäperhepäiväkoti korjaus
11/02.02.02/2019
Teknltk § 137
Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investontiosassan
on merkitty 100 000 euron suuruinen määräraha Irjanteen ryhmäperhepäiväkodin korjauksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Tekninen toimi on teetti suunnitelmat ja kilpailutti hankkeen alkuvuonna. Tarjouksia käsiteltäessään 12.6 tekninen lautakunta päätti,
että hankkeelle otetaan "aikalisä" ja urakan käynnistämistä arvioidaan uudelleen kokonaistilantarpeen selvittyä.
Sivistyslautakunta on käsitellyt ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Menninkäisten sijoituspaikkaa kokoukseessaan 28.8. ja päättänyt edelleen, että toiminta sijoitetaan toistaiseksi Huhdan koulun tiloihin.
Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt asiaa 19.11 ja esittänyt kunnanhallitukselle kunnanhallitukselle koulumuseon siirtoa
Irjanteen nuorisotalolle ja entisen museokiinteistön myyntiä. Lisäksi
esitetään nuorisotalon nimenmuutosta koulumuseoksi, pienimuotoista kunnostusta museotarpeisiin ja tämän jälkeen hallinnan siirtoa
Eurajoen kotiseutuyhdistykselle ja Yliisenpään kyläyhdistykselle.
Kunnanhallitus ei ole käsitellyt vapaa-aikalautakunnan esitystä tätä
pykälää kirjoitettaessa.
Edellä mainituilla perusteilla kiinteistöön ei ole enää perusteltua toteuttaa talousarvion mukaista mittavaa peruskorjausta ja määräraha
jää rakentamisen osalta käyttämättä.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan merkitty Irjanteen ryhmäperhepäiväkodin korjausta ei toteuteta.
Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan merkitty Irjanteen ryhmäperhepäiväkodin korjausta ei alkuperäisessä laajuudessa toteuteta ja avatut lattiarakenteet suljetaan loppuvuoden aikana. Tekniselle lautakunnalle tuodaan
suunnitelma tulevista pienimuotoisista kunnossapitotöistä ja lisätietoa ryhmäperhepäiväkodin siirtoprosessista.
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Päätös:
Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.
----Khall § 6
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan merkitty Irjanteen
ryhmäperhepäiväkodin korjausta ei alkuperäisessä laajuudessa toteuteta ja avatut lattiarakenteet suljetaan.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että investointimääräraha vuodelta 2019 jätetään käyttämättä ja tähän mennessä aiheutuneet kulut siirretään käyttötalouden menoksi.
----Kvalt § 3
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan vuoden 2019
talousarvion investointiosaan merkitty Irjanteen ryhmäperhepäiväkodin korjausta ei alkuperäisessä laajuudessa toteuteta ja avatut lattiarakenteet suljetaan.
Lisäksi valtuusto päättää, että investointimääräraha vuodelta 2019
jätetään käyttämättä ja tähän mennessä aiheutuneet kulut siirretään
käyttötalouden menoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan / Huhdan
koulu
11/02.02.02/2019
Teknltk § 138
Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investontiosassan
on merkitty 10 000 euron suuruinen määräraha Huhdan koulun kuusiaidan poistoon ja verkkoaidan rakentamiseen.
Aidan rakentamisesta ja kuusiaidan poistosta pyydettyjen alustavien
toteutushintojen perusteella määräraha ei tule riittämään valtuuston
määrittelemään laajuuteen eli kuusiaidan poistoon ja verkoaidan rakentamiseen ja määrärahaa on syytä korottaa.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan merkitään 25 000 euron suuruinen määräraha
Huhdan koulun kuusiaidan poistamiseen ja verkkoaidan toteuttamiseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Khall § 7
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan merkitään 25 000
euron suuruinen määräraha Huhdan koulun kuusiaidan poistamiseen ja verkkoaidan toteuttamiseen.
Päätös:
Vesa Jalonen poistui poistui hallintolain 28.1 § kohdan 4 mukaisesti
esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että investointimääräraha
vuodelta 2019 jätetään käyttämättä, hanketta ei toteuteta vuonna
2020 ja asiaan palataan vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.
-----
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Kvalt § 4
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että investointimääräraha vuodelta 2019
jätetään käyttämättä, hanketta ei toteuteta vuonna 2020 ja asiaan
palataan vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investointosaan / Vanhan paloaseman julkisivukorjaus
11/02.02.02/2019
Teknltk § 139
Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investontiosassan
on merkitty 25 000 euron suuruinen määräraha vanhan paloaseman
julkisivukorjaukseen. Julkisivukorjaus suunniteltiin tehtävän julkisivumaalauksena.
Julkisivun maalaustyötapaa määriteltäessä tuli ilmi, että aiemmissa
maalauksissa käytetty maali on ominaisuuksiltaan sellaista, että laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi julkisivua pitää puhdistaa
merkittävästi enemmän mitä talousarviomäärärahaa merkittäessä
arvioitiin. Pelkkä julkisivun maalaus ei siis ole mielekästä vaan pohjan puhdistus ja rappauksen kunto tulee tarkastaa ja korjata riittäviltä
osin.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan merkitty vanhan paloaseman julkisivunkorjauksen toteutusta käsitellään vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Khall § 8
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan merkitty 25 000 euron määräraha jätetään käyttämättä ja vanhan paloaseman julkisivunkorjauksen toteutusta käsitellään vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Kvalt § 5
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan vuoden 2019
talousarvion investointiosaan merkitty 25 000 euron määräraha jätetään käyttämättä ja vanhan paloaseman julkisivunkorjauksen toteutusta käsitellään vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Perusturvalautakunnan vuoden 2019 talousarvion muuttaminen
11/02.02.02/2019
Ptltk § 130
Perusturvalautakunnan kuluvan vuoden talousarvioon myönnettiin
syyskuun valtuustossa (24.9.2019 § 38) lisämäärärahaa nettona yhteensä 1.630.000 €. Toimintakulut ylittyvät kuitenkin ennakoitua
enemmän ainakin erikoissairaanhoidossa, avoterveydenhuollossa,
hammashuollossa ja lastensuojelussa. Tarkempi erittely ylitystarpeesta esitellään kokouksessa, koska marraskuun kirjanpidon toteumaraportti saadaan vasta 17.12.2019
Lisätiedot:
perusturvajohtaja
Alpo Komminaho
p. 044 3124354
alpo.komminaho@eurajoki.fi
Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää määrärahojen muutosesityksestä kokouksessa annettavan ehdotuksen pohjalta.
----Marraskuun kirjanpidon toteumaraporteista puuttuu noin 950.000 €
kuntayhtymien laskutusta. KSTHKY:ltä saadun ennusteen sekä perusturvan päälliköiden omien laskelmien perusteella talousarvion
määrärahat ylittävät toimintakatteen yhteensä 1.475.000 €.
Toimintatuotot ylittyvät arviolta noin 295.000 €. Veteraanien kotona
asumisen tukeen on saatu valtiolta lisämäärärahoja arvioitua enemmän eli 125.000 €, josta 80.000 € kohdentuu asumispalveluihin. Kotipalvelun maksutulot ylittyvät yhteensä noin 90.000 €. Lisäksi toisen
kunnan korvaukset laitoshoitoon sijoitetusta lapsesta ylittyvät noin
80.000 €.
Merkittävimmät toimintakulujen ylitykset ovat erikoissairaanhoidossa
700.000 €, perusterveydenhuollossa 520.000 €, hammashuollossa
100.000 €, lastensuojelun perhe- ja laitoshuollossa 400.000 € sekä
perhepalvelujen tukitoimien ostopalveluissa 50.000 €. Muissakin
kohdissa on sekä ylityksiä että alituksia, mutta edellä kerrotut ovat
suurimmat poikkeamat.
Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kuntalaskutustietojen mukaan muuttuneet viime vuosina seuraavasti: 11,0 M€ (v. 2017), 10,7
M€ (v. 2018) ja 11,8 M€ (ennuste 2019). Mitään yksittäistä selitystä
nousulle ei ole löydettävissä. Lisäksi on huomattava, että joulukuun
laskutus saattaa vielä muuttua tilinpäätösvaiheessa mm. kalliin hoidon tasausmaksujen vuoksi. Sairaanhoitopiiriltä ei ole tulossa palautusta alijäämien vuoksi.
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Perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa kaikki hoitokäynnit ja hoitopäivät ovat kuluvana vuonna lisääntyneet Eurajoella
siten, että marraskuussa on toteutunut jo 99 % kuluvalle vuodelle arvioiduista suoritteista. KSTHKY:ltä ei ole tulossa kunnille palautusta
kuluvana vuonna.
Lastensuojelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja
ilmoitukset ovat kasvaneet noin sadalla eli 50 % edellisestä vuodesta. Yksi selitys on tietoisuuden lisääntyminen ilmoitusvelvollisuudesta. Jokainen ilmoitus on tutkittava määräajassa. Toisaalta ilmoitukset
ovat johtaneet todellisiin toimenpiteisiin niin, että loppuvuodesta
asiakkuuksia on noin 20 % enemmän kuin viime vuonna. Uusia sijoituksia on tehty syksyn aikana neljä ja kodin ulkopuolisia sijoituksia
on tällä hetkellä yhteensä 22 lapsen kohdalla.
Perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvioon tehdään perusturvalautakunnan kohdalle seuraavat määrärahojen muutokset:
-palvelualueella 8020 Sairaanhoitopalvelut lisätään toimintakuluihin
1.320.000 €
-palvelualueella 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut lisätään toimintatuottoihin 80.000 € ja toimintakuluihin 450.000 €,
-palvelualueella 8040 Kotihoitopalvelut lisätään toimintatuottoihin
135.000 €, ja
-palvelualueella 8050 Asumispalvelut lisätään toimintatuottoihin
80.000 €.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
----Khall § 9
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019
talousarvioon tehdään perusturvalautakunnan kohdalle seuraavat
määrärahojen muutokset:
- palvelualueella 8020 Sairaanhoitopalvelut lisätään toimintakuluihin 1.320.000 €,
- palvelualueella 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut lisätään toimintatuottoihin 80.000 € ja toimintakuluihin 450.000 €,
- palvelualueella 8040 Kotihoitopalvelut lisätään toimintatuottoihin
135.000 € ja
- palvelualueella 8050 Asumispalvelut lisätään toimintatuottoihin
80.000 €.
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Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 6
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että vuoden 2019 talousarvioon tehdään
perusturvalautakunnan kohdalle seuraavat määrärahojen muutokset:
palvelualueella 8020 Sairaanhoitopalvelut lisätään toimintakuluihin 1.320.000 €,
palvelualueella 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut lisätään toimintatuottoihin 80.000 € ja toimintakuluihin 450.000 €,
-

palvelualueella 8040 Kotihoitopalvelut lisätään toimintatuottoihin 135.000 € ja
palvelualueella 8050 Asumispalvelut lisätään toimintatuottoihin
80.000 €.

Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
353/11.00.00/2019
Ympltk § 105
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksuista on säädetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014), vesilaissa (587/2011), maa-aineslaissa
(555/1981), jätelaissa (646/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009). Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 14.5.2019. Tämän jälkeen on tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi taksaa on tarpeen tarkistaa.
Ehdotettavat lisäykset ja muutokset on esitetty punaisella.
Päätösehdotus:
Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen ympäristönsuojeluviranomaisen
taksan hyväksymistä.
Taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
15.2.2020.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
----Khall § 5
Ympäristösuojeluviranomaisen taksa esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuusolle liitteen mukaisen
ympäristösuojeluviranomaisen taksan hyväksymistä.
Taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
15.2.2020 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Kvalt § 7
Ympäristösuojeluviranomaisen taksa esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen ympäristösuojeluviranomaisen taksan.
Taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
15.2.2020 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen
9/07.02.00/2017
Khall § 18

Kuntalain (365/1995) 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan
tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä
tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Kuntalain (410/2015) 108 § tulee voimaan 1.6.2017 ja sen mukaan
kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu
sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
1.6.2017 kunnan ilmoitusten julkaisukanava on siis kunnan internetsivut. Ilmoitustaululla julkaistaan ainoastaan esim. valtion alue- ja
paikallishallinnon viranomaisten ilmoitukset lainsäädännön niin vaatiessa. Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista,
pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä ja vaaleista sekä kaavoitusta
koskevia tiedoksiantoja.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan ilmoitukset
saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla kulloinkin voimassa olevan kuntalain säädöksen mukaan.
Asian laadun niin vaatiessa kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne Länsi-Suomessa ja/tai Raumalaisessa ja/tai Satakunnan Kansassa.
Seuraaviin asioihin liittyvät kunnan ilmoitukset julkaistaan aina myös
em. sanomalehdissä:
- vaaleihin liittyvät kuulutukset
- kunnanvaltuuston kokouskutsu
- avustukset
- kiinteistöjen myynti
- kaavaehdotuksen virallinen nähtävillä olo
Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan Kuntarekry-palvelussa
sekä kunnan internetsivuilla. Lisäksi haettavaksi julkistava viranomainen voi päättää viranhaku/toimenhakuilmoituksen julkaisemisesta ammattilehdessä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kvalt § 18
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan ilmoitukset
saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla kulloinkin voimassa olevan kuntalain säädöksen mukaan.
Asian laadun niin vaatiessa kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne Länsi-Suomessa ja/tai Raumalaisessa ja/tai Satakunnan Kansassa.
Seuraaviin asioihin liittyvät kunnan ilmoitukset julkaistaan aina myös
em. sanomalehdissä:
- vaaleihin liittyvät kuulutukset
- kunnanvaltuuston kokouskutsu
- avustukset
- kiinteistöjen myynti
- kaavaehdotuksen virallinen nähtävillä olo
Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan Kuntarekry-palvelussa
sekä kunnan internetsivuilla. Lisäksi haettavaksi julkistava viranomainen voi päättää viranhaku/toimenhakuilmoituksen julkaisemisesta ammattilehdessä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
----Khall § 16
Neljältä sanomalehdeltä on pyydetty tarjousta Eurajoen kunnan ilmoitusten ja kuulutuksien julkaisemisesta. Määräaikaan mennessä
saatiin kaksi tarjousta. Tarjouspyyntö ja tarjousvertailu ovat esityslistan liitteenä (jakelu khall).
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan ilmoitukset
saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla kulloinkin voimassa olevan kuntalain säädöksen mukaan.
Asian laadun niin vaatiessa kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne Satakunnan Viikossa.
Seuraaviin asioihin liittyvät kunnan ilmoitukset julkaistaan aina myös
em. sanomalehdessä:
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- vaaleihin liittyvät kuulutukset
- kunnanvaltuuston kokouskutsu
- avustukset
- kiinteistöjen myynti
- kaavaehdotuksen virallinen nähtävillä olo
Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan Kuntarekry-palvelussa
sekä kunnan internetsivuilla. Lisäksi haettavaksi julkistava viranomainen voi päättää viranhaku/toimenhakuilmoituksen julkaisemisesta ammattilehdessä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 8
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla kulloinkin voimassa olevan kuntalain säädöksen mukaan.
Asian laadun niin vaatiessa kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne Satakunnan Viikossa.
Seuraaviin asioihin liittyvät kunnan ilmoitukset julkaistaan aina myös
em. sanomalehdessä:
- vaaleihin liittyvät kuulutukset
- kunnanvaltuuston kokouskutsu
- avustukset
- kiinteistöjen myynti
- kaavaehdotuksen virallinen nähtävillä olo
Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan Kuntarekry-palvelussa
sekä kunnan internetsivuilla. Lisäksi haettavaksi julkistava viranomainen voi päättää viranhaku/toimenhakuilmoituksen julkaisemisesta ammattilehdessä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
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Ympäristölautakunnan jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
1.6.2017-31.5.2021 väliseksi ajaksi / Varajäsenen valitseminen
226/00.00.01/2017
Khall § 197
Hallintosäännön 32 §:n mukaan ympäristölautakunta johtaa ja kehittää elinvoima ja kilpailukyky ydinprosessia sekä seuraavia avainprosesseja.
• sujuva ja asiantunteva rakennusvalvonta
• vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen
Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen
varajäsen.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
1. että kunnanvaltuusto valitsee ympäristölautakuntaan
1.6.2017-31.5.2021 väliseksi ajaksi yhdeksän jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen,
2. että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
----Kvalt § 48
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
1. että kunnanvaltuusto valitsee ympäristölautakuntaan
1.6.2017-31.5.2021 väliseksi ajaksi yhdeksän jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen,
2. että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita ympäristölautakunnan
jäsenet ja nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavasti:
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Nordberg Mikko
Lahdenranta Ilona
Lukkarinen Tarja
Jalonen Sakari
Lampolahti Janne
Marttila Mikko
Uusi-Uola Teppo
Nuurma Eeva
Niemi Sarianna

vj
vj
vj
vj
vj
vj
vj
vj
vj

Häyry Ireene
Salonen Mari
Suoyrjö Irja
Liimola Hannu
Salo Jussi
Helminen Markus
Tunturivuori Toni
Rinne Leena
Narmala Esa

----Khall § 20
Kunnanvaltuusto on 12.6.2017 valinnut ympäristölautakuntaan Eeva
Nuurman varajäseneksi Leena Rinteen. Leena Rinne on edesmennyt, joten lautakuntaan pitää valita uusi varajäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle varajäsenen valitsemista
Eeva Nuurmalle ympäristölautakuntaan valtuuston jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 9
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto valitsee varajäsenen Eeva Nuurmalle ympäristölautakuntaan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti valita Elina Tähtivuoren Eeva Nuurman varajäseneksi ympäristölautakuntaan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
-----
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Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 30.11.2019
76/02.02.02/2019
Khall § 10
Kunnanhallituksen 8.1.2019 hyväksymän vuoden 2019 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion määrärahojen sekä
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva
osavuosiraportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille ajalta 1.1. - 30.4.2019 ja 1.1. - 31.8.2019. Lisäksi valtuustolle,
hallitukselle ja lautakunnille tuodaan määrärahojen toteutumaraportit
joka kuukaudelta.
Esityslistan liitteenä on Eurajoen kunnan talousarvion toteutumisraportit ajalta 1.1. - 30.11.2019.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion toteutumisraportit ajalta 1.1. 30.11.2019 ja lähettää raportit tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 10
Esityslistan liitteenä on Eurajoen kunnan talousarvion toteutumisraportit ajalta 1.1. - 30.11.2019.
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee talousarvion toteutumisraportit ajalta 1.1.
- 30.11.2019 tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Muut asiat
47/07.01.00/2020
48/12.06.00/2020
49/07.02.00/2020
50/12.00.01/2020
Kvalt § 11
1. Maria Hollmén esitti Eurajoen Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen tietoturvallisesta asioinnista terveyskeskuksissa.
2. Kristiina Isokorpi esitti Eurajoen Kokoomuksen valtuustoryhmän
valtuustoaloitteen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta.
3. Jussi Salo esitti Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen Eurajoen jokiveden mittaustietojen saattamisesta nettisivuille sekä Vuojoen mittauspisteen rakentamisesta liikennevalojen
värein.
4. Jussi Salo esitti Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen liikuntaluokkien perustamisen selvittämisestä peruskoulun
luokille 7-9.
-----
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Valitusosoitus
Edellä pykälissä 10 ja 11 tehtyihin päätöksiin ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Päätöksiin pykälien 1 - 9 osalta voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta
kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuunottamatta. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamana
ajankohtana tai jos tiedoksianto tapahtuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirja on 10.2.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valittajan tai hänen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Jos valittaja on valtuuttanut
asiamiehen tekemään valituksen puolestaan, riittää asiamiehen allekirjoitus. Allekirjoituksella tarkoitetaan
omakätistä nimen kirjoittamista.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, asiakirjat joihin valittaja vetoaa, todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava sekä asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Yhteystiedot:
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32
20101 Turku
puh. 029 56 42400 (vaihde)
faksi 029 56 42414
sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

