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Kunnanvaltuusto
Aika

21.04.2020 klo 18:00 - 20:00

Paikka

Luvian yhtenäiskoulun ruokala

Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Sjöman Ilona
Perkola Hannu
Jasu-Näyrä Jemina
From Minna
Hassinen Kirsi
Hollmén Maria
Jalonen Sakari
Jalonen Vesa
Karaca Emin
Koivunen Reijo
Laakso Petri
Lahdenranta Ilona
Lempainen Seppo
Liimola Hannu
Luodesmeri Juuso
Marttila Mikko
Mäkitalo Arto
Nurmi Mika
Peltola Harri
Päivömaa Erkki
Rantanen Jani
Salonen Tomi
Siiri Marja-Leena
Talasma Esa
Tuominen Hanna
Vaitomaa Marja
Hannukainen Ritva
Nikula Heimo
Nuurma Eeva
Valtonen Teemu
Veijonaho Outi
Lakaniemi Vesa
Ahto Bella
Huhtala Johanna
Leino Vesa-Pekka
Nummi Sami
Syväsalmi Emilia
Antti Timo
Isokorpi Kristiina
Korpela Raija
Nummi Olavi
Sallila Jarmo
Salo Jussi
Tähtivuori Elina
Uusi-Marttila Riika-Liisa
Komminaho Alpo
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Tehtävä
puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
III varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, kunnanhallituksen puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
kunnanjohtaja
talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
kehitysjohtaja
sivistysjohtaja
tekninen johtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
perusturvajohtaja
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastustapa
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ilona Lahdenranta ja
Seppo Lempainen.
__________________________________________________________________________
Käsitellyt asiat
§:t 12 - 24

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Eurajoen kunnanvirasto sekä kunnan verkkosivut 27.4.2020
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Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
180/00.04.01/2019
Khall § 48
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (Ksthky) jäsenkunnat (Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila) ovat aloittaneet valmistelutyön sosiaalipalvelujen siirtämiseksi kuntayhtymän järjestämisvastuun piirin 1.1.2021 alkaen. Valmistelutyötä varten kunnat
ovat yhdessä kuntayhtymän kanssa asettaneet ohjausryhmän, jonka
alaisuuteen ohjausryhmä on asettanut seuraavat valmistelutyöryhmät:








Hallinto- ja henkilöstö, talous- ja ICT
Aikuispalvelut
Lapsiperhepalvelut
Vammaispalvelu
Ikäihmisten palvelut
Tekninen työryhmä
Yhteistoimintatyöryhmä

Ohjaus- ja hallinto- ja henkilöstö, talous- ja ICT –työryhmä ovat yhdessä valmistelleet Ksthky:n nykyisen perussopimuksen muuttamista. Perussopimukseen esitettävillä muutoksilla mahdollistetaan Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan
aloittaminen 1.1.2021 lukien.
Ksthky:n perussopimuksen muuttamisesta on perussopimuksen 21
§:ssä seuraava kirjaus:
”Perussopimus on jäsenkuntien välinen sopimus, jota voidaan muuttaa kuntalain 57 §:n mukaisesti.”
Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden
asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jäsenkuntaa
ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan
uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin
kustannuksiin.
Perussopimus on kuntien välinen sopimus, joten sen muuttaminen
tapahtuu jäsenkuntien valtuustojen päätöksillä. Perussopimuksen
muutoksen jälkeen kuntayhtymän ja jäsenkuntien tulisi sopia yhteisellä siirtosopimuksella mm. seuraavista asioista ennen palvelutuotannon aloittamista:


Henkilöstön siirtyminen
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Tukipalvelut
Omaisuuden siirtyminen ja tilat
Sopimusten siirrot
Palveluiden hinnoittelu

Siirtosopimuksen laadintatyö on aloitettu ja jäsenkuntien valtuustot
käsittelevät siirtosopimusta tulevan kesän valtuustoissa.
Nyt käsittelyssä olevilla perussopimusmuutoksilla jäsenkunnat eivät
vielä siirrä kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin sosiaalipalveluita
vaan siirtyvä palvelukokonaisuus vahvistetaan siirtosopimuksessa.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt Kessote valmistelua kokouksissaan
20.1.2020 ja 5.2.2020.
Tavoitteena on, että kaikki nykyiset Ksthky:n jäsenkunnat hyväksyvät siirtosopimuksen ja siirtävät laaja-alaisesti sosiaalipalvelunsa tulevan Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
piiriin.
Oheismateriaalina on nykyinen Keski-Satakunnan perussopimus,
jossa poistettavat kohdat ovat yliviivattuina ja muutokset punaisella.
Muutettu perussopimus on luonnoksena esityslistan liitteenä, josta
valtuusto tekee päätöksen.
Esityslistan liitteenä on luonnos Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseksi
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
luonnoksen Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseksi, joka korvaa nykyisen Keski-Satakunnan
terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Vesa Jalonen ehdotti, että perussopimuksen
muutosta ei hyväksytä. Ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi kannattamattomana. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ilona Sjöman poistui hallintolain 28.1 § kohdan 1 mukaisesti esteellisenä kokouksesta päätöksenteon ajaksi.
Vesa Jalonen jätti asiasta eriävän mielipiteen:
"Eurajoen kunnan tavoitteena on pitkään ollut järjestää tasokkaat peruspalvelut lähipalveluina. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen
kokonaisuudessaan Keski-Satakunnan kuntayhtymän järjestettäväksi heikentää näkemykseni mukaan jatkossa kuntalaisten palveluja.
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Palveluiden siirto tulee tehdä ilman välivaihetta mahdollisen maakunnallisen tai valtakunnallisen soten yhteydessä."
----Kvalt § 12
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
luonnoksen Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseksi, joka korvaa nykyisen Keski-Satakunnan
terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Vesa Jalonen esitti Kirsi Hassisen kannattamana, että päätösehdotukseen tehdään seuraava lisäys: ”Eurajoen
kunta on Kessoten valmistelun takana, mutta vallitsevan tilanteen
johdosta valmisteluun tarvitaan vuoden lisäaika. Kessoten toteutumista tulee tavoitella vuoden 2022 alusta”.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti seuraavan selonteon: Keskustelun aikana Vesa Jalonen Kirsi Hassisen
kannattamana esitti, että päätösehdotukseen tehdään seuraava lisäys: ”Eurajoen kunta on Kessoten valmistelun takana, mutta vallitsevan tilanteen johdosta valmisteluun tarvitaan vuoden lisäaika.
Kessoten toteutumista tulee tavoitella vuoden 2022 alusta”.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys niin, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat
äänestävät jaa ja Vesa Jalosen esitystä kannattavat äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä ja yksi
tyhjä.
Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 26-4, yksi
tyhjä hyväksyä alkuperäisen päätösehdotuksen.
-----
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Rakennusvalvontataksan tarkastaminen
358/10.03.00/2019
Ympltk § 17
Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella luvan tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä
sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet
määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu suoritetaan kunnalle tehtävistä, jonka kunnan viranomainen suorittaa, MRL 145 §
Lupa- ja valvontamaksu.
Kuntaliiton taksasuositus sisältää ne rakennusvalvontaviranomaisen
tehtävät, joiden maksujen perimiseen eri laeissa on olemassa valtuutus. Rakennusvalvonnan viranomaistaksan lisäksi rakennusvalvonnalla voi olla erillinen palvelutaksa viranomaistehtävien ja palvelutehtävien erottamiseksi.
Kuntaliiton suosituksen mukaan rakennusvalvonnan menot tulisi kattaa kokonaan rakentajilta perittävillä viranomaismaksuilla. Kunnat
tarvitsevat maksutuloja rakennusvalvontatehtävien toimintaedellytysten ja asiakaspalvelun turvaamiseksi. Tavoite on kyetty saavuttamaan lähinnä suurimmissa kaupungeissa ja kunnissa, joissa rakennetaan paljon tai maksut on hinnoiteltu em. tavoitteen mukaisesti.
Kunnan maksut tulisi myös päivittää vuosittain yleistä kustannuskehitystä vastaaviksi.
Liitteenä olevassa ehdotuksessa Eurajoen kunnan uudeksi rakennusvalvontataksaksi on nykyisiä voimassa olevia maksuja korotettu
n. 10 %.
Esityslistan liitteet:
Eurajoen kunnan voimassa oleva rakennusvalvontataksa, joka on
tullut voimaan 1.1.2017
Eurajoen kunnan uusi rakennusvalvontataksaehdotus
Taksavertailu naapurikuntiin voimassa olevien taksojen pohjalta.
Päätösehdotus:
Ympäristölautakunta puoltaa liitteenä olevaa Eurajoen kunnan rakennusvalvonnan rakennustyön tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä
muista viranomaistehtävistä perittävää taksaehdotusta.
Lisäksi ympäristölautakunta esittää, että taksaa aletaan noudattamaan 1.6.2020 alkaen muutoksen hausta huolimatta ja, että uuden
taksan päätöksellä kumotaan valtuuston 19.9.2016 § 8 hyväksymä
rakennusvalvonnan taksa.
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Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
---Khall § 36
Esityslistan liitteenä Eurajoen kunnan uusi rakennusvalvontataksaehdotus.
Lisätiedot:
rakennustarkastaja
Tiina Lattu
p. 044 431 2709
tiina.lattu@eurajoki.fi
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan Eurajoen kunnan rakennusvalvonnan rakennustyön tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävän taksaehdotuksen.
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että taksaa aletaan noudattamaan 1.6.2020 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja, että uuden taksan päätöksellä kumotaan valtuuston
19.9.2016 § 8 hyväksymä rakennusvalvonnan taksa.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 13
Esityslistan liitteenä Eurajoen kunnan uusi rakennusvalvontataksaehdotus.
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Eurajoen kunnan rakennusvalvonnan rakennustyön tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä
muista viranomaistehtävistä perittävän taksaehdotuksen.
Taksaa aletaan noudattamaan 1.6.2020 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja uuden taksan päätöksellä kumotaan valtuuston 19.9.2016 § 8 hyväksymä rakennusvalvonnan taksa.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Tarkastuslautakunnan jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajien valitseminen
1.6.2017-31.5.2021 / Jäsenen valitseminen
226/00.00.01/2017
Khall § 192
Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 121
§:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on aina oltava valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko
valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on
myös arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta. Tarkastuslautakunta valvoo kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Tilintarkastusta koskevilla vaalikelpoisuusrajoituksilla pyritään varmistamaan tilintarkastuksen riippumattomuus ja luotettavuus. Rajoitukset koskevat tilintarkastajan lisäksi myös tarkastuslautakunnan jäseniä ja varajäseniä, jotka luottamushenkilöinä vastaavat tilintarkastuksen järjestämisestä.
Vaalikelpoisuuden rajoituksesta säädetään kuntalain 75 §:ssä. Samat rajoitukset koskevat myös varsinaista tilintarkastajaa.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. kunnanhallituksen jäsen
2. pormestari tai apulaispormestari
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
3. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä.
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Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
1. että kunnanvaltuusto valitsee 1.6.2017-31.5.2021 väliseksi ajaksi
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
2. että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
----Kvalt § 41
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
1. että kunnanvaltuusto valitsee 1.6.2017-31.5.2021 väliseksi ajaksi
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
2. että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja.
Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakunnan
jäsenet ja nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavasti:
pj
vpj
j
j
j
j
j
-----

Nummi Olavi
Antti Timo
Blomroos Marja-Leena
Hannukainen Ritva
Uusi-Marttila Riika-Liisa
Lehtisalo Markku
Uusen Petri

vj
vj
vj
vj
vj
vj
vj

Sengström Harri
Bitter Jan
Rintamaa Anita
Nordling Niina
Airaksinen Eveliina
Heino Hannu
Haapasaari Ari
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Khall § 30
Kunnanvaltuusto on 12.6.2017 valinnut tarkastuslautakunnan jäseneksi Markku Lehtisalon. Lehtisalo on ilmoittanut 5.2.2020 eroavansa Eurajoen kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton takia,
joten lautakuntaan pitää valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. kunnanvaltuusto myöntää Markku Lehtisalolle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
2. kunnanvaltuusto valitsee jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 14
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto myöntää Markku Lehtisalolle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti myöntää eron Markku Lehtisalolle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.
Kunnanvaltuusto päätti valita Jarmo Sallilan tarkastuslautakunnan
jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
-----
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Siirtotilojen hankinta Luvian yhtenäiskoulun yhteyteen
368/12.06.00/2019
Khall § 34
Luvian alueella tarvitaan lisää tilaa varhaiskasvatukselle kasvaneen
päivähoidon kysynnän vuoksi. Tilavaihtoehtoja on kartoitettu sekä
kunnan että ulkopuolisten tahojen omistamista tiloista ja alustavia
tarjouksia on pyydetty myös vuokrattavista tilamoduuleista. Lisääntyneen tilatarpeen arvioitu kesto on kolme vuotta.
Kunnalle kokonaisedullisimmaksi vaihtoehdoksi on muodostumassa
tilamoduulien vuokraus, joka on alustavien tarjouksien ja LVIS-töiden
osalta n. 130 000 €/3 vuotta. Alustava hinta-arvio on laskettu 36 kk
mukaan.
Suunnittelu, asennus ja rahti
Purku ja poiskuljetus
Kuukausivuokra

40.000€ alv 0%
18.000€ alv 0%
2.100 € alv 0%

Kunnan omana työnä tehdään parakkien pohjarakenteet, sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen ja muut perustamistyöt arviolta
noin 15.000 euroa alv 0 %. Lisäksi väistötilan ylläpitokustannuksia
muodostuu esimerkiksi siivouksesta (1000 €/kk), ruokahuollosta
(2.000 €/kk) ja sähkönkulutuksesta (800 €/kk).
Lisäksi varhaiskasvatuksen kalusteiden, it-hankintoihin sekä muihin
kalusteisiin tarvitaan 30 000€.
Varhaiskasvatuksen henkilöstökulumäärärahat pyritään kattamaan
vuoden 2020 vahvistetusta talousarvion varhaiskasvatuksen käyttötalousosiosta. Tarvittaessa tullaan hakemaan lisämäärärahaa syksyllä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) hankkia Luvian yhtenäiskoulun yhteyteen vuokrattavan tilamoduulin kerrosalaltaan n. 190 m2,
2) valtuuttaa teknisen toimen käynnistämään tilojen hankintaprosessin välittömästi,
3) esittää kunnanvaltuustolle, että teknisen toimen kiinteistöhoidon
palvelualueelle tehdään 72.000 euron määrärahalisäys vuodelle
2020,
4) esittää kunnanvaltuustolle, että teknisen toimen ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelualueelle tehdään 15.000 euron määrärahalisäys vuodelle 2020,
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5) esittää kunnanvaltuustolle, että sivistystoimen investointiosaan
vuodelle 2020 tehdään 30.000 euron määrärahalisäys siirtotilojen kalustohankintoja varten.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 15
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että
1) teknisen toimen kiinteistönhoidon palvelualueelle tehdään
72.000 euron määrärahalisäys vuodelle 2020,
2) teknisen toimen ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelualueelle tehdään 15.000 euron määrärahalisäys vuodelle 2020 ja
3) sivistystoimen investointiosaan vuodelle 2020 tehdään 30.000
euron määrärahalisäys siirtotilojen kalustohankintoja varten.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 90202 / Yhteiskoulun valmistuskeittiön peruskorjaus
79/02.02.02/2020
Teknltk § 16
Talousarvion investointikohdassa 90202 yhteiskoulun valmistuskeittiön peruskorjaus on varattu rahaa 645 000 e.
Peruskorjaus sisältää vuonna 1997 rakennetun valmistuskeittiön täydellisen rakenteellisen peruskorjauksen koneineen ja laitteineen.
Urakan suoritusaika on 01.06.2020-30.11.2020.
Rakennusurakoiden tarjoukset on saatu 04.03.2020.
Kone- ja laite hankinta suoritetaan KuntaPron hankinnan kautta.
Kustannusarvio laadittiin suunnitelmien pohjalta 06.05.2019.
-Rakennustekniset työt
430 000 e
-Koneet ja laitteet
176 000 e
-lisätyöt/valvonta/suunnittelut ym.
39 000 e
yht. 645 000 e.
Ruoka koululle tuodaan remontin kouluaikana muualta. Astiahuolto
joudutaan hoitamaan koululla. Astiahuoltoon tarvittavat laitteet on
katsottu parhaaksi vuokrata valmiissa konttiratkaisussa.
Automaattipesulinjastokontti (6,0mx2,5m) sisältää tarvittavat laitteet.
Kunnan vastuulle jää voimavirtasyötön, vesisyötön ja viemäröinnin
veto kontille.
Kustannukset:
- Rak.urakat yht.
- Lisätyövaraus 7%
- Koneet/laitteet
-automaattipesukontti vuokra
01.08.2020-30.11.2020
-Kontille sähkö, vesi ja viemäri
-Rakennuttaminen, valvonta,
suunnittelu, ym kulut
yht.

450 967 e
31 500 e
193 000 e
23 500 e
3 000 e
38 000 e
739 967 e

Eli tuleva kustannus on 95 000 e suurempi, kuin nyt hankkeeseen
varattu raha.
Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 312 4404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi
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Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tämän vuoden talousarvion investointiosaan hankkeelle
90202 Yhteiskoulu tehdään talousarvion muutoksena määrärahan lisäys 95 000 euroa valmistuskeittiön peruskorjauksen suorittamiseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Khall § 58
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarvion investointiosaan hankkeelle 90202 Yhteiskoulu tehdään talousarvion
muutoksena määrärahan lisäys 95 000 euroa valmistuskeittiön peruskorjauksen suorittamiseen. Samalla kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen aloittamaan urakan suunniteltua aiemmin, mikäli koulujen etäopetus jatkuu lukukauden loppuun.
Päätös:
Keskustelun kuluessa esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen, että lause ”Samalla kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen aloittamaan urakan suunniteltua aiemmin, mikäli koulujen etäopetus jatkuu
lukukauden loppuun” poistetaan päätösehdotuksesta.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
----Kvalt § 16
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että 2020 talousarvion investointiosaan
hankkeelle 90202 Yhteiskoulu tehdään talousarvion muutoksena
määrärahan lisäys 95.000 euroa valmistuskeittiön peruskorjauksen
suorittamiseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Muutos vapaa-aikalautakunnan vuoden 2020 investointiosaan/Eurajoen kirjastojen
omatoimipalveluiden kehittäminen
326/02.08.00/2019, 79/02.02.02/2020
Vapaaltk § 3
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 2020 mukaan, mikäli lautakuntatason määrärahamuutoksia tarvitaan, tulee lautakuntien esittää
muutokset kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon käsiteltäväksi
heti, kun määrärahan muutostarve on ilmaantunut.
Vuoden 2019 talousarviossa Eurajoen kirjastojen omatoimipalvelujen kehittämiseen oli varattuna 40 000 € ja siitä käytettiin 12 792 €.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt em. investointiin
valtion avustusta 24 000 euroa ja se on maksettu kunnalle 2019.
Suomessa on jo yli 230 kirjastoyksikköä, jotka tarjoavat omatoimisia
kirjastopalveluja normaalien aukioloaikojen lisäksi.
Eurajoen kirjastojen rakennusvaiheessa on jo osin otettu käyttöön
sellaista tekniikkaa, mitä omatoimivalmius edellyttää. Kirjastojen teknisiin järjestelmiin on alkuvuodesta 2020 lisätty omatoimisen asioinnin mahdollistavat kulunvalvontalukijat pääovien ulkopuolelle, asiakkaiden sisääntuloa valvovat kamerat sekä kuulutusjärjestelmä, jolla
kerrotaan asiakkaille esim. omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä. Laitteiden ja niiden toimintaan liittyvät sähkö- ja asennustyöt
on toteutettu yhdessä laitetoimittajan sekä kunnan it- ja teknisen toimen kanssa. Palvelu otetaan käyttöön Eurajoen kirjastoissa kevään
aikana.
Päätösehdotus:
Vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle, että vapaa-aikalautakunnan vuoden 2020 investointiosaan Eurajoen kirjastojen omatoimipalveluiden kehittäminen
kirjaustasolle tehdään menomääräraha lisäys 27 200 euroa.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
----Khall § 59
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vapaa-aikalautakunnan vuoden 2020 investointiosaan Eurajoen kirjastojen omatoimipalveluiden
kehittäminen tehdään menomäärärahalisäys 27 200 euroa.
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Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 17
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että vapaa-aikalautakunnan vuoden 2020
investointiosaan Eurajoen kirjastojen omatoimipalveluiden kehittäminen tehdään menomäärärahalisäys 27.200 euroa.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Lapijoen koulu, eteisen vesikaton korjaus
70/10.03.02/2020, 79/02.02.02/2020
Teknltk § 24
Käyttäjät ovat epäilleet koulurakennuksen luokkatiloissa 2 ja 3 sekä
ruokalarakennuksen yhteydessä olevan terveydenhoitajan tiloissa sisäilman laatua. Tiloissa on suoritettu jatkotutkimus
28.10.-11.11.2019.
-Havaitut ilmavuotokohdat on tiivistetty.
-Pihan pysäköintijärjestelyjen käyttäjiä on ohjeistettu (kirjasto/linja-autot) etteivät käytä autoja pihalla tyhjäkäynnillä. Pakokaasut tulevat tuloilman mukana luokkiin.
-Käyntieteisen peltikaton alla ei ole aluskatetta. Peltikaton kondensoidessa tiivistynyt kosteus tiputtaa villa eristeen päälle kulkeutuen
höyrynsulkupaperin ja lastulevyn pinnalle. Rakenne oli tarkastushetkellä kuiva.
Käyntieteisen katon uusinnan kustannusarvio on 14 000 e. Rahaa
talousarviossa työhön ei ole. Katto tulisi uusia koulun kesäloman aikana.
Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 312 4404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle lisämäärärahan varaamista katon uusintaan 14 000
e tälle vuodelle.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Khall § 60
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan investointiohjelmaan tehdään Lapijoen koulun eteisen vesikaton
korjauksen toteuttamiseksi 14 000 euron määrärahalisäys vuodelle
2020.

EURAJOEN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 24
§ 60
§ 18

2/2020

47

11.03.2020
31.03.2020
21.04.2020

Päätös:
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti seuraavan selonteon: Keskustelun aikana Hanna Tuominen Maria
Hollménin kannattamana esitti, että asiaan palataan vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, suoritetaan kädennostoäänestys niin, että ensin nostavat kätensä päätösehdotusta
kannattavat ja sitten Hanna Tuomisen esitystä kannattavat. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Toimitetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Vesa Jalonen, Mika Nurmi, Minna From, Marja Vaitomaa, Marja-Leena Siiri,
Esa Talasma ja Tomi Salonen. Hanna Tuomisen esitystä kannattivat
Maria Hollmén ja Hanna Tuominen.
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 7-2 päätösehdotuksen, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että teknisen
lautakunnan investointiohjelmaan tehdään Lapijoen koulun eteisen
vesikaton korjauksen toteuttamiseksi 14 000 euron määrärahalisäys
vuodelle 2020.
----Kvalt § 18
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan investointiohjelmaan tehdään Lapijoen koulun eteisen vesikaton korjauksen toteuttamiseksi 14.000 euron määrärahalisäys vuodelle 2020.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Pohjarannan ranta-asemakaavan muutos
264/10.02.03/2019
Khall § 186
Kaavoittaja Kari Hannus on toimittanut Eurajoen kunnanhallituksen
käsittelyyn Pohjarannan ranta-asemakaavan muutoksen kaavaselostuksen sekä kaavamuutoskartan määräyksineen. Kaavamuutos
on vaikutuksiltaan vähäinen, joten MRL:n 63 §:n 2 momentin perusteella hankkeesta ei ole laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Suunnittelualue sijoittuu Niemenkylän Lankoorinnokan Pohjarannalle ja sijaitsee Rajakarin sekä Lemnäistennokan välissä. Kaava-alue käsittää osan kiinteistöstä Pohjukeri 442-407-3-310.
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä kahden tontin
rakennusoikeutta vastaamaan Luvian rantayleiskaavassa hyväksyttyä 140 k-m2-rakennusoikeutta.
Kaavan muutos on tullut vireille tilan maanomistajan aloitteesta.
Kaava-asiakirjat ovat esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että ko. ranta-asemakaavan muutoksen laadinta aloitetaan.
Kunnanhallitus hyväksyy ranta-asemakaavan muutosta koskevan
kaavaluonnoksen selostuksineen MRL 62 §:n mukaisesti nähtävilläoloa varten. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 14 vrk ajan. Osallisilla
on mahdollisuus esittää mielipiteensä kirjallisesti nähtävilläoloaikana.
Kunnanhallitus hyväksyy, että ranta-asemakaavan muutoksen vireille tulosta ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan kotisivuilla, kirjeellä osallisille ja kunnan ilmoituslehdissä.
Kaavan laatimiskustannuksista vastaavat Leena Nurminen ja Ville
Wiro.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Khall § 237
Kaavoittaja Kari Hannus on toimittanut Eurajoen kunnanhallituksen
käsittelyyn Pohjarannan ranta-asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen aineiston.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjarannan ranta-asemakaavan
muutoksen ehdotuksen asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n mukaisesti 14 vrk ajaksi.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus
kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.
Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 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, Satakuntaliitolta, ympäristölautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Khall § 35
Kaavoittaja Kari Hannus on toimittanut Eurajoen kunnanhallituksen
käsittelyyn Pohjarannan ranta-asemakaavan muutosehdotuksen.
Lausuntojen johdosta on tehty tarkennuksia kaavaselostukseen.
Kaavamuutos on vähäinen, jolloin kaavan pohjakartta nykymuodossaan on riittävä MRL 54 §:n mukaisesti ja muutos voidaan hyväksyä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pohjarannan ranta-asemakaavan muutoksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Kvalt § 19
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy Pohjarannan ranta-asemakaavan muutoksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Vuokrasopimus / Liinmaan perinneyhdistys ry
336/02.05.01/2018, 4/10.00.02/2020
Khall § 38
Liinmaan perinneyhdistys ry on käynnistämässä Liinmaan muinaislinnan alueen kunnostus- ja kehityshanketta. Kyse on koko Satakunnan alueen merkittävästä muinaisjäännöksestä. Yhdistys on saanut
Leader-rahoituksen Metsähallituksen kanssa tehtävään pitkäaikaiseen muinaismuistoalueen hoitosopimukseen. Tämä kehittämishanke keskittyy alueen suunnitteluun sekä informaation tuottamiseen.
Muinaislinnan aluetta palvelevan informaatio- ja tapahtuma-aukion
sekä siihen kuuluvien rakennusten ja rakennelmien rakennushankkeeseen haetaan rahoitusta Ravakalta ja Museovirastolta.
Kunta on tukenut hanketta ostamalla n. 6340 m2:n määräalan Liinmaan muinaislinnan naapurista tilasta Koivukari 51-408-3-12 ja
11.2.2020 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrannut ko
maa-alueen Liinmaan perinneyhdistys ry:lle.
Vuokrasopimus esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ko.
vuokrasopimuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 20
Vuokrasopimus esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy ko. vuokrasopimuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----

EURAJOEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 45
§ 21

2/2020

52

25.02.2020
21.04.2020

Valtuustoaloitteet vuodelta 2019
3/00.01.02/2020
Khall § 45
Hallintosäännön 121 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain
helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Luettelo vuonna 2019 tehtyjen valtuustoaloitteiden käsittelystä on
esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi vuonna 2019 tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 21
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi vuonna 2019 tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----

EURAJOEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 46
§ 22

2/2020

53

25.02.2020
21.04.2020

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2019
2/00.01.02/2020
Khall § 46
Hallintosäännön 152 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain
helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä.
Luettelo vuoden 2019 aikana tehtyjen kuntalaisaloitteiden käsittelystä on esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi vuonna 2019 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 22
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi vuonna 2019 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 29.2.2020
41/02.02.02/2020
Khall § 75
Kunnanhallituksen 14.1.2020 hyväksymän vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion määrärahojen sekä
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva
osavuosiraportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille ajalta 1.1. - 30.4.2020 ja 1.1. - 31.8.2020.
Esityslistan liitteenä on Eurajoen kunnan talousarvion toteutumisraportit ajalta 1.1. - 29.2.2020.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion toteutumisraportit ajalta 1.1. 29.2.2020 ja lähettää raportit tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 23
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee talousarvion toteutumisraportit ajalta
1.1. - 29.2.2020 tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Kvalt § 24
Muita asioita ei ollut.
-----
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Valitusosoitus
Edellä pykälissä 21-24 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 12-20 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 27.4.2020 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
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