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Eurajoen kunnan valtuustoaloitteet 2019

KV 29.1.2019 § 4
1. Eurajoen kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite lääkehoidon kokonaisarvioinnin aloittamisesta Eurajoella
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 27.2.2019 § 14 lähettää valtuustoaloitteen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja vanhuspalvelupäällikön
yhteistyössä valmisteltavaksi, koska KSTHKY:llä on perusterveydenhuollon järjestämisvastuu Eurajoen kunnassa.
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän johtava ylilääkäri Mika Kallio antoi valtuustoaloitteesta lausunnon, jonka mukaan Kallion selvityksen ja Eurajoen
Jokisimpukan ryhmäkotien vuoden 2017 pilotoinnista saatujen kokemusten mukaan
lääkehoidon kokonaisarvioinnin käyttöönotosta ei ole koettu saatavan sellaista lisäarvoa, että sen käyttöönottoon ryhdyttäisiin.
Valtuustoaloite sisältää myös esityksen selvittää IKINÄ-toimintamallin pilotointia Eurajoella. Vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkola on antanut asiasta seuraavan selvityksen:
Eurajoen kotipalvelussa tehdään jokaiselle säännöllisen kotipalvelun asiakkaalle
THL:n suosituksen mukainen "Lyhyt kaatumisvaaran arviointi, FRAT" ja mikäli saatu
pistemäärä yltää kohonneeseen tai erittäin korkeaan kaatumisvaaraan suoritetaan
lomakkeen ohjeiden mukaisesti FRAT-testiä laajempi, "IKINÄ-kaatumisvaaran arviointi".
Kaatumisvaaran ollessa kohonnut, laativat kotipalvelun fysioterapeutti/kuntohoitaja
ja kotipalvelun hoitaja yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle yksilöllisen kuntoutussuunnitelman, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä kaatumistapaturmia.
FRAT-testi uusitaan kaikille säännöllisen kotipalvelun asiakkaille joka vuosi, mutta
jo aiemmin, mikäli huoli kohonneesta kaatumisvaarasta herää.
Tämän vuoden alusta alkaen FRAT-testejä on tehty myös Palvelukeskus Jokisimpukan kaikissa yksiköissä. Talousarvion "Terveydenhoitopalvelut" -palvelualueen
yhtenä sitovana tavoitteena on ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy ja toteutumista kuvaavana mittarina on FRAT-testaus.
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 19.6.2019 § 57 antaa yllä olevan selvityksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.

2. Eurajoen ja Luvian Perussuomalaisten valtuustoaloite kotouttamissopimuksen irtisanomisesta
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 24.4.2019 § 27 siirtää valtuustoaloitteen
käsittelyn toukokuun kokoukseensa.
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Kokouksessaan 28.5.2019 § 37 sivistyslautakunta päätti, että Perussuomalaisten
valtuustoaloite koskien kotouttamissopimusta ei aiheuta toimenpiteitä ja se merkitään tiedoksi saatetuksi.
3. Eurajoen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite perhepäivähoitajien kustannuskorvausten korottamisesta
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 6.3.2019 § 10, että se pitäytyy päätöksessään § 4/2019 käyttää Kuntaliiton suosituksen mukaisia perhepäivähoidon kustannuskorvauksia.
KV 5.3.2019 § 14
4. Eurajoen kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: kevyenliikenteen kulkuväylä välille Runkotie - Anuntilan asuntoalue
Tekninen lautakunta totesi kokouksessaan 10.4.2019 § 52, että Runkotien päästä
Toltintien liittymään asti kevyen liikenteen yhteys on olemassa ja että investointiohjelmaan on taloussuunnitelmavuodelle 2020 merkitty suunnittelumääräraha Ketunpesän alueen kunnallistekniikan suunnittelun käynnistämiseen. Tämä määräraha
sisältää kevyenliikenteen kulkuväylän suunnittelun Kirkkotieltä Ketunpesäntielle.

5. Eurajoen ja Luvian Perussuomalaisten valtuustoaloite suun terveydenhuollon kiireettömästä hoitoon pääsystä
Perusturvalautakunta päätti kokouksessa 20.3.2019 § 28, että valtuustoaloite lähetetään KSTHKY:n lausunnolle.
Perusturvajohtaja Alpo Komminaho esitteli perusturvalautakunnan kokouksessa
19.6.2019 § 58 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ylihammaslääkäri Eero Raittion antaman lausunnon. Lausunnon mukaan Terveystalolta saadun
vastineen ja Terveystalon edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on
syytä olettaa, että hammashoidon jonotusajat lyhenevät.
Kuntayhtymä seuraa tiiviisti Terveystalon lupaamien toimenpiteiden toteutumista.
Huhtikuussa 2019 keskimääräinen jonotusaika kiireettömään hammashoitoon oli 65
päivää.
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimieleisesti päätösehdotuksen antaa selvitys
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle vastauksena perussuomalaisten valtuustoaloitteeseen.

6. Eurajoen ja Luvian Perussuomalaisten valtuustoaloite: Lemlahden tuulivoimasuunnitelmista luopuminen
Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 18.6.2019 § 143 ja päätti antaa vastauksen seuraaviin valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin:
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Valtuustoaloite, Eurajoen kunnan kehittäminen tuulivoimakuntana 3.10.2018
Valtuustoaloite / Lemlahden tuulivoimasuunnitelmista luopuminen 6.3.2019
Kuntalaisaloite / Lemlahti-Meiskan tuulivoimapuiston poistaminen maakuntakaavasta 18.2.2019
Kuntalaisaloite / Lemlahden tuulivoimapuiston perustamisen nopeuttaminen
3.6.2019
Perusteluissa todetaan, että Lemlahden tuulipuisto on Satakunnan vaihemaakuntakaava 1:ssä. Se on tällä hetkellä lainvoimainen ja sen muuttaminen on nopealla aikataululla mahdotonta. Mikäli Lemlahden alue halutaan poistaa mahdollisena tuulivoima-alueena vaihemaakuntakaavasta, täytyy se hoitaa yleisen maakuntakaavakäsittelyjen ja siihen liittyvän lausunnon yhteydessä. Maakuntakaavaa ei muuteta
yksittäisistä pyynnöistä.

KV 14.5.2019 § 27
7. Eurajoen Perussuomalaisten valtuustoaloite yli 65-vuotiaiden neuvolatarkastusten aloittamisesta
Perusturvalautakunta päätti 19.6.2019 § 59 pyytää valtuustoaloitteesta Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän lausunnon. Kunnan puolesta asiaa valmistelee vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkola.
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän osastonhoitaja (neuvolatyö),
terveydenedistämisen yhdyshenkilö Minna Multisilta ja kuntayhtymän johtaja
Hanna-Leena Markki ovat antaneet lausunnon, joka käsiteltiin perusturvalautakunnan kokouksessa 20.11.2019 § 118.
Lausunnon mukaan yli 65-vuotiaiden terveystarkastukset toteutuvat hyvinvoinnin
portaiden mallin mukaisesti, nykyään myös yhä useampi 65-vuotias siirtää eläköitymistään myöhemmäksi ja näin ollen ovat työterveyshuollon palveluiden piirissä.
Yli 65-vuotiaat omaishoitajat saavat kutsun terveystarkastuksiin, kuten myös 75 ja
80 vuotta täyttäneet kuntalaiset. Tutkittuun tietoon perustuen sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve ja käyttö lisääntyvät selkeästi 75:n ikävuoden jälkeen.
Lausunnossa todetaan, että tutkimustietojen pohjalta on siis valikoitunut ikäryhmät,
jotka automaattisesti kutsutaan terveystarkastuksiin, eikä kuntayhtymä näe tarpeen
muuttaa näitä ikäryhmittäisiä terveystarkastuskäytäntöjä. 65-vuotiailla on mahdollisuus hakeutua myös oma-aloitteisesti terveystarkastukseen. Kuntayhtymä ja jäsenkunnat ovat sitoutuneet yhteisesti ko. käytäntöön yli 65-vuotiaiden palveluissa.
Perusturvalautakunta päätti yksimieleisesti antaa selvityksen kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle vastauksena perussuomalaisten valtuustoaloitteeseen.
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8. Eurajoen Perussuomalaisten valtuustoaloite koskien Eurajoen kirjastotoimenjohtajan valintaa
Kunnanhallitus on kokouksessa 21.5.2019 § 119 antanut valtuustoaloitteen kunnanjohtajan valmisteltavaksi.
KV 24.9.2019 § 46
9. Eurajoen keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite yhtenäisen rantaosayleiskaavan valmistelun käynnistämiseksi
Kunnanhallitus on kokouksessa päättänyt 1.10.2019 § 199 antaa valtuustoaloitteen
ympäristölautakunnan valmisteltavaksi.
Ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.2.2020 § 13. Lautakunta
antoi aloitteeseen seuraavan vastauksen:
Kaavoituskatsaus 2018
Eurajoen kunnan kaavoituskatsauksessa 2018 mainitaan vireillä tai suunnitteilla olevat kaavoitushankkeet.
Kohta 4.2 yleiskaavoitus / Luvian rantaosayleiskaavan tarkistaminen
Työn tavoite on tarkentaa Luvian rantaosayleiskaavan sisältöä mm. rakennusoikeuksien ja venetalasten suhteen sekä tutkia ympärivuotisen asumisen mahdollisuuksia.
Työn sisältö ja tavoitteet suunnitellaan tarkemmin vuoden 2018 kuluessa.
Kaavoitetut ranta-alueet
Eurajoen ja Luvian ranta-alueille on hyväksytty vuosina 2004 – 2015 oikeusvaikutteiset rantaosayleiskaavat. Kaavat käsittävät kaikki merenrannat ja saaret lukuun ottamatta Luvian Niemenkylän Verkkorantaa, jossa on oikeusvaikutukseton osayleiskaava vuodelta 1985. Luvian alueella Pinkjärven ja Rekojärven ranta-alueille on hyväksytty myös oikeusvaikutteinen ranta-alueiden osayleiskaava. Eurajoen alueella on
kaavoittamattomia järvi- ja jokialueita. Luvialla Harjajuopa on kaavoittamaton.
Kunnan alueella on yksityisten laatimia voimassaolevia ranta-asemakaavoja. Yleiskaavoituksen jälkeen on hyväksytty muutamia kaavamuutoksia, jotka käsittävät rakennuspaikkojen siirtämistä paremmin rakentamiseen soveltuville paikoille.
Luvian rantayleiskaavan suunnittelualueen rantavyöhykkeellä, joka ulottuu n. 200
metrin etäisyydelle rantaviivasta, on 1530 rakennuspaikkaa. Todellinen rantaviiva
287 km.
Eurajoen rantaosayleiskaavan alue käsittää kaikki merenranta-alueet noin 300 – 500
metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennuspaikkoja on yhteensä 840 kpl.
Yleiskaavoituksen tavoitteena on ollut maanomistajien tasapuolinen kohtelu, jolla
turvataan ja osoitetaan yhdenmukainen oikeus loma-asutukseen. Loma-asutuksen
määrä on laskettu kiinteistökohtaisesti käyttäen kantatilatarkasteluun perustuvaa, tilakohtaista rakennusoikeuden mitoitusta. Rakennusoikeus on perustunut kantatilatarkastelun lisäksi myös rantaviivan pituuteen sekä mitoitusluokitukseen (lomaasunnot kilometriä kohden), joka on tehty maisemallisin ja luonnonsuojelullisin perustein.
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Poikkeamisluvat
Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2016 siten, että poikkeamisvalta mm.
rantarakentamisessa siirtyi ELY-keskuksilta kuntien päätettäväksi. MRL 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen annetusta rakentamista tai
muuta toimenpidettä koskevasta määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.
Kunnanhallitus on päättänyt 31.10.2017 poikkeamisluvan myöntämisperusteet vapaa-ajanasunnon pysyvän käyttötarkoituksen muuttamiseen vakituiseksi asunnoksi
ranta-alueella.
Kunnanhallitus on myöntänyt erityisistä syistä muutamia em. käyttötarkoituksen
muutoksia. Kunnanhallitus on myöntänyt myös poikkeamisluvan kokonaisrakennusoikeuden vähäiseen ylitykseen rakennuspaikalle, joka sijaitsee Luvian alueella kapealla niemellä. Myöntämisen perusteena oli ennen kaavoitusta myönnetyn lääninhallituksen poikkeusluvan mukaisesti rakennettu rakennus, joka purettiin.
Muutos- ja yhtenäistämisehdotuksia
Luvian saaristossa on runsaasti pieniä saaria ja kapeita niemiä, joiden kaavamääräysten mukainen kokonaisrakennusoikeus on 50 – 70 m2.
Luvian oyk:n mukaan suurin kokonaisrakennusoikeus on 140 m2, josta erillinen sauna enintään 20 m2. Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla ilman yksityiskohtaisempaa kaavaa vähintään 5000 m2.
Eurajoen vastaavat rakennusoikeudet ovat 150 m2 ja 30 m2 sekä pinta-ala 3000 m2.
Muutostavoitteena on ollut, että kaavojen yhtenäistämisessä lomarakennusten kokonaisrakennusoikeus olisi 150 m2. Ylitiheästi toteutettujen rantojen, pienten saarien ja
kapeiden niemien osalta kokonaisrakennusoikeuden muuttaminen ei ole perusteltua
liian pienen rakennuspaikan vuoksi. Rakennuspaikan vähimmäispinta-alan muuttaminen ja yhtenäistäminen 3000 m2:ksi vastaa voimassa olevaa kunnan rakennusjärjestystä.
Saariston vanhat kalastustilat (merkintä /s), vanhat rantarakennelmat ja -rakennukset
esim. venekatokset ja uimahuoneet vaikuttavat merkittävästi rakennuspaikan rakentamiseen, mikäli ne lasketaan kokonaisrakennusoikeuteen. Kokonaisrakennusoikeuden väljempi tulkinta em. inventoiduissa kohteissa olisi maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti perusteltua.
Pysyvän asumisen alueet voitaneen ratkaista erillisellä päätöksellä. Alueet tulee sijaita taajamien läheisyydessä, joissa vaadittava vesihuolto ja muu infra on järjestettävissä.
Kunnan eri aikoina ja eri periaatteinkin tehtyjen rantayleiskaavojen yhdenmukaistaminen on järkevää, mutta siitä saatava hyöty kaavamuutoksen vaivaan nähden on
vähäinen.
Kaavamuutokseen liittyvä mitoituksen avaaminen lisäisi selvitystarpeita ja olisi lisäksi
herkkä asia naapurien kannalta. Ympäristölautakunta ei suosittele ranta-alueiden
avaamista kaavamuutoksilla tässä vaiheessa, mikäli poikkeamistarve olisi suhteellisen vähäistä ja kunnalla olisi toimiva prosessi ja periaatteet poikkeamispäätösten tueksi.
Kaavoittamattomien rantojen osalta mitoituksen avaamista ja perusteita voitaisiin
tarkastella mahdollisten poikkeamislupien tueksi.
Rantayleiskaavojen yhtenäistäminen tulee mainita tulevassa kaavoituskatsauksessa
2020. Työn sisältö ja tavoitteet suunnitellaan tarkemmin vuoden 2020 kuluessa.
Yhtenäistämishanke tulisi aloittaa nykytilan arvioinnilla yhdessä kunnanhallituksen,
kaavoitusviranomaisten ja kaavoittajan kanssa.
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10. Eurajoen ja Luvian Perussuomalaisten valtuustoaloite: Sovintoon pyrkiminen Eurajoen kunnan kirjastotoimenjohtajan asiassa
Kunnanhallitus on kokouksessa päättänyt 1.10.2019 § 199 antaa valtuustoaloitteen
kunnanjohtajan valmisteltavaksi.
11. Eurajoen kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite kaavamääräysten yhtenäistämisestä
Kunnanhallitus on kokouksessa päättänyt 1.10.2019 § 199 antaa valtuustoaloitteen
ympäristölautakunnan valmisteltavaksi.
Ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.2.2020 § 13. Lautakunta
antoi aloitteeseen seuraavan vastauksen:
Kaavoituskatsaus 2018
Eurajoen kunnan kaavoituskatsauksessa 2018 mainitaan vireillä tai suunnitteilla olevat kaavoitushankkeet.
Kohta 4.2 yleiskaavoitus / Luvian rantaosayleiskaavan tarkistaminen
Työn tavoite on tarkentaa Luvian rantaosayleiskaavan sisältöä mm. rakennusoikeuksien ja venetalasten suhteen sekä tutkia ympärivuotisen asumisen mahdollisuuksia.
Työn sisältö ja tavoitteet suunnitellaan tarkemmin vuoden 2018 kuluessa.
Kaavoitetut ranta-alueet
Eurajoen ja Luvian ranta-alueille on hyväksytty vuosina 2004 – 2015 oikeusvaikutteiset rantaosayleiskaavat. Kaavat käsittävät kaikki merenrannat ja saaret lukuun ottamatta Luvian Niemenkylän Verkkorantaa, jossa on oikeusvaikutukseton osayleiskaava vuodelta 1985. Luvian alueella Pinkjärven ja Rekojärven ranta-alueille on hyväksytty myös oikeusvaikutteinen ranta-alueiden osayleiskaava. Eurajoen alueella on
kaavoittamattomia järvi- ja jokialueita. Luvialla Harjajuopa on kaavoittamaton.
Kunnan alueella on yksityisten laatimia voimassaolevia ranta-asemakaavoja. Yleiskaavoituksen jälkeen on hyväksytty muutamia kaavamuutoksia, jotka käsittävät rakennuspaikkojen siirtämistä paremmin rakentamiseen soveltuville paikoille.
Luvian rantayleiskaavan suunnittelualueen rantavyöhykkeellä, joka ulottuu n. 200
metrin etäisyydelle rantaviivasta, on 1530 rakennuspaikkaa. Todellinen rantaviiva
287 km.
Eurajoen rantaosayleiskaavan alue käsittää kaikki merenranta-alueet noin 300 – 500
metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennuspaikkoja on yhteensä 840 kpl.
Yleiskaavoituksen tavoitteena on ollut maanomistajien tasapuolinen kohtelu, jolla
turvataan ja osoitetaan yhdenmukainen oikeus loma-asutukseen. Loma-asutuksen
määrä on laskettu kiinteistökohtaisesti käyttäen kantatilatarkasteluun perustuvaa, tilakohtaista rakennusoikeuden mitoitusta. Rakennusoikeus on perustunut kantatilatarkastelun lisäksi myös rantaviivan pituuteen sekä mitoitusluokitukseen (lomaasunnot kilometriä kohden), joka on tehty maisemallisin ja luonnonsuojelullisin perustein.
Poikkeamisluvat
Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2016 siten, että poikkeamisvalta mm.
rantarakentamisessa siirtyi ELY-keskuksilta kuntien päätettäväksi. MRL 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen annetusta rakentamista tai
muuta toimenpidettä koskevasta määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.
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Kunnanhallitus on päättänyt 31.10.2017 poikkeamisluvan myöntämisperusteet vapaa-ajanasunnon pysyvän käyttötarkoituksen muuttamiseen vakituiseksi asunnoksi
ranta-alueella.
Kunnanhallitus on myöntänyt erityisistä syistä muutamia em. käyttötarkoituksen
muutoksia. Kunnanhallitus on myöntänyt myös poikkeamisluvan kokonaisrakennusoikeuden vähäiseen ylitykseen rakennuspaikalle, joka sijaitsee Luvian alueella kapealla niemellä. Myöntämisen perusteena oli ennen kaavoitusta myönnetyn lääninhallituksen poikkeusluvan mukaisesti rakennettu rakennus, joka purettiin.
Muutos- ja yhtenäistämisehdotuksia
Luvian saaristossa on runsaasti pieniä saaria ja kapeita niemiä, joiden kaavamääräysten mukainen kokonaisrakennusoikeus on 50 – 70 m2.
Luvian oyk:n mukaan suurin kokonaisrakennusoikeus on 140 m2, josta erillinen sauna enintään 20 m2. Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla ilman yksityiskohtaisempaa kaavaa vähintään 5000 m2.
Eurajoen vastaavat rakennusoikeudet ovat 150 m2 ja 30 m2 sekä pinta-ala 3000 m2.
Muutostavoitteena on ollut, että kaavojen yhtenäistämisessä lomarakennusten kokonaisrakennusoikeus olisi 150 m2. Ylitiheästi toteutettujen rantojen, pienten saarien ja
kapeiden niemien osalta kokonaisrakennusoikeuden muuttaminen ei ole perusteltua
liian pienen rakennuspaikan vuoksi. Rakennuspaikan vähimmäispinta-alan muuttaminen ja yhtenäistäminen 3000 m2:ksi vastaa voimassa olevaa kunnan rakennusjärjestystä.
Saariston vanhat kalastustilat (merkintä /s), vanhat rantarakennelmat ja -rakennukset
esim. venekatokset ja uimahuoneet vaikuttavat merkittävästi rakennuspaikan rakentamiseen, mikäli ne lasketaan kokonaisrakennusoikeuteen. Kokonaisrakennusoikeuden väljempi tulkinta em. inventoiduissa kohteissa olisi maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti perusteltua.
Pysyvän asumisen alueet voitaneen ratkaista erillisellä päätöksellä. Alueet tulee sijaita taajamien läheisyydessä, joissa vaadittava vesihuolto ja muu infra on järjestettävissä.
Kunnan eri aikoina ja eri periaatteinkin tehtyjen rantayleiskaavojen yhdenmukaistaminen on järkevää, mutta siitä saatava hyöty kaavamuutoksen vaivaan nähden on
vähäinen.
Kaavamuutokseen liittyvä mitoituksen avaaminen lisäisi selvitystarpeita ja olisi lisäksi
herkkä asia naapurien kannalta. Ympäristölautakunta ei suosittele ranta-alueiden
avaamista kaavamuutoksilla tässä vaiheessa, mikäli poikkeamistarve olisi suhteellisen vähäistä ja kunnalla olisi toimiva prosessi ja periaatteet poikkeamispäätösten tueksi.
Kaavoittamattomien rantojen osalta mitoituksen avaamista ja perusteita voitaisiin
tarkastella mahdollisten poikkeamislupien tueksi.
Rantayleiskaavojen yhtenäistäminen tulee mainita tulevassa kaavoituskatsauksessa
2020. Työn sisältö ja tavoitteet suunnitellaan tarkemmin vuoden 2020 kuluessa.
Yhtenäistämishanke tulisi aloittaa nykytilan arvioinnilla yhdessä kunnanhallituksen,
kaavoitusviranomaisten ja kaavoittajan kanssa.
12. Eurajoen kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien ilmaisen koulukuljetuksen laajentamista koskemaan koko kuntaa
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Sivistyslautakunnan kokouksessa 30.10.2019 § 77 se päätti neuvottelutauon ja äänestyksen jälkeen, että Eurajoen Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite koskien oppilaskuljetusedun laajentamista ja lähikouluperiaatteen muuttamista ei aiheuta toimenpiteitä.
Perusteluina mainittiin seuraavaa:
”Eurajoen Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen vaikutukset oppilaskuljetuksiin ovat vaikeasti ennustettavissa. Niin sanotun avoimen valtakirjan antaminen
huoltajille lähikoulun valitsemisessa aiheuttaisi oppilaskuljetuskustannuksissa suurta
ja vaikeasti ennakoitavaa kasvua. Eurajoen kunnan taloudellisessa tilanteessa kustannusten kasvattaminen ei ole realistinen vaihtoehto.
Eurajoen kunnan oppilaskuljetukset työllistävät paikalliset kuljetusyrittäjät. Mikäli
kunnan oppilaskuljetusten määrä kasvaa, oppilaskuljetusten järjestäminen tulisi
haasteelliseksi ja saattaisi pakottaa kuljetuspalveluiden hankintaan myös kunnan
ulkopuolelta, mikä osaltaan nostaisi oppilaskuljetuskustannuksia.
Mahdollinen vapaa lähikouluvalinta todennäköisesti aiheuttaisi oppilaskatoa pienissä kouluissa. Lukuvuosittain oppilaskuljetusoikeutta suurempiin yksiköihin tiedustellaan jonkin verran. Lähikouluperiaate jakaa oppilaat tasaisemmin opetusryhmiin eri
kouluissa ja periaatteen vapauttaminen saattaisi muodostaa ylisuuria opetusryhmiä,
mikäli valinnat keskittyisivät jonnekin.
Vapaa lähikouluvalinta saattaisi aiheuttaa myös "koulushoppailua". Vastoinkäymisten, ongelmien ja haasteiden edessä niiden kohtaamisen sijaan saatettaisiin päätyä
koulun vaihtoon. Tällainen "muuttoliike" ei ole kasvatuksellisesti suositeltavaa.”
13. Eurajoen kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Eurajoen kunnan kustannusrakenteen arviointi ulkopuolisen tahon toimesta
Kunnanhallitus on kokouksessa päättänyt 1.10.2019 § 199 antaa valtuustoaloitteen
kunnanjohtajan valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 25.2.2020.
14. Eurajoen kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: kunnanvaltuuston asioiden esittelyyn aloituspuheenvuorot
Kunnanhallitus on kokouksessa päättänyt 1.10.2019 § 199 antaa valtuustoaloitteen
kunnanjohtajan valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 25.2.2020.
KV 5.11.2019 § 55
15. Timo Antin valtuustoaloite, että Eurajoen kunta luopuu alkoholitarjoilusta luottamushenkilötilaisuuksissa
Kunnanhallitus on kokouksessa päättänyt 12.11.2019 § 230 antaa valtuustoaloitteen kunnanjohtajan valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 25.2.2020.
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16. Eurajoen keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite viemäriverkoston laajentamista koskevien suunnitelmien päivittämiseksi
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 11.12.2019 § 140, että viemäriverkoston
laajentamiseen liittyvät periaatteet, alueet ja aikataulut käsitellään vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueiden määrittämisen yhteydessä.
17. Eurajoen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite luottamushenkilöiden palkkioiden alentamisesta saadun säästön ohjaamiseksi kuntalaisten
hyväksi tehtävään työhön
Kunnanhallitus on kokouksessa päättänyt 12.11.2019 § 230 antaa valtuustoaloitteen kunnanjohtajan valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 25.2.2020.
18. Eurajoen kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite suolistosyövän seulonnan käynnistämiseksi
Kunnanhallitus on kokouksessa päättänyt 12.11.2019 § 230 antaa valtuustoaloitteen perusturvalautakunnan valmisteltavaksi.
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 18.12.2019 § 138 lähettää aloitteen
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle lausuntoa varten.
KV 3.12.2019 § 62
19. Eurajoen keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite: Elinvoimaiset kylät, neuvonta- ja opastushanke kylien maisemakuvan kehittämiseen
Kunnanhallitus on kokouksessa päättänyt 10.12.2019 § 259 antaa valtuustoaloitteen ympäristölautakunnan valmisteltavaksi.
20. Eurajoen kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: yhdistysten kohdeavustusten myöntöperusteiden tarkistaminen siten, että koulujen vanhempainyhdistykset voivat niitä hakea
Kunnanhallitus on kokouksessa päättänyt 10.12.2019 § 259 antaa valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.
Sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 26.2.2020.
21. Eurajoen keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien uusien asukkaiden
huomioimista kuntaan muuttaessa ja muuton houkuttelevuuden lisäämistä
Kunnanhallitus on kokouksessa päättänyt 10.12.2019 § 259 antaa valtuustoaloitteen kehitysjohtajan ja hyvinvointityöryhmän valmisteltavaksi

