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Kunnanvaltuusto
Aika

16.06.2020 klo 18:03 - 20:39

Paikka

Sähköinen kokous sekä Eurajoki-sali (hybridikokous)

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

Klo
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Karaca Emin
Koivunen Reijo
Korpela Raija
Laakso Petri
Lahdenranta Ilona
Lempainen Seppo
Luodesmeri Juuso
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
Lakaniemi Vesa
Ahto Bella
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Huhtala Johanna
Komminaho Alpo
Leino Vesa-Pekka
Nummi Sami

18:03 - 20:39
18:03 - 20:39
18:03 - 20:39
18:03 - 20:39

Liimola Hannu

Tehtävä
puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
III varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
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
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanjohtaja
talous- ja hallintojohtaja,
pöytäkirjanpitäjä
kehitysjohtaja
perusturvajohtaja
sivistysjohtaja
tekninen johtaja
jäsen

Lisätiedot
etäyhteys

etäyhteys
etäyhteys
etäyhteys

etäyhteys

etäyhteys
etäyhteys

etäyhteys
etäyhteys

etäyhteys
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juuso Luodesmeri ja
Mikko Marttila.
__________________________________________________________________________
Käsitellyt asiat
§:t 25 - 37

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Eurajoen kunnanvirasto sekä kunnan verkkosivut 22.6.2020
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Eurajoen kunnan tilinpäätös vuodelta 2019
51/02.02.02/2020
Khall § 56
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita
ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä
tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta
tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan toimintatuotot olivat 8.387.727
euroa ja toimintamenot olivat -70.035.845 euroa.
Vuosikate oli 3.330.258 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat
-4.915.485 euroa ja tilikauden tulos osoittaa alijäämää 1.585.226
euroa. Tilikauden alijäämäksi jää varausten lisäyksen ja poistoeron
tuloutuksen jälkeen -1.694.484 euroa.
Investoinnit olivat -4.200.994 euroa.
Esityslistan liitteenä on Eurajoen kunnan tilinpäätös, johon kuuluvat
tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot
sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan
tarkastettavaksi.
Kunnanhallitus oikeuttaa taloushallinnon tekemään tarvittaessa vähäisiä teknisiä täsmennyksiä ja tarkennuksia tilinpäätösasiakirjoihin.
Kunnanhallitus päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan
valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
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Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2019 tilikauden tulos -1.585.226,66 € käsitellään seuraavasti: poistoeroa tuloutetaan 3.309,21 € ja varausten lisäystä lisätään -112.567 €,
minkä jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu -1.694.484,45 €,
joka kirjataan taseeseen vastattavaa puolelle tilikauden yli- /
alijäämän tilille.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 25
Esityslistan liitteenä on Eurajoen kunnan tilinpäätös, johon kuuluvat
tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot
sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Eurajoen tarkastuslautakunta on kokouksessaan 5.5.2020 § 14 käsitellyt vuoden 2019 tilinpäätöstä ja vastuuvapautta tilivelvollisille:
"Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle
kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen johtavalle
viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Tilintarkastuskertomus esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2019
tiedokseen sekä saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi ja
2) esittää valtuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus 1.1-31.12.2019.
Päätös:
Hyväksyttiin."
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta
2019 tiedoksi.
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Kunnanvaltuusto päättää, että vuoden 2019 tilikauden tulos
-1.585.226,66 € käsitellään seuraavasti:
poistoeroa tuloutetaan 3.309,21 € ja varausten lisäystä lisätään
-112.567 €, minkä jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu
-1.694.484,45 €, joka kirjataan taseeseen vastattavaa puolelle
tilikauden yli- / alijäämän tilille.
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2019.
Kunnanvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden kunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1-31.12.2019.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Arviointikertomuksen 2019 käsittely
110/00.03.01/2020, 51/02.02.02/2020
Tark.ltk § 13
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat taloudelliset ja
toiminnalliset tavoitteet toteutuneet.
Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta
esittää valtuustolle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat taloudelliset
ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet.
Tarkastuslautakunta raportoi valtuustolle työnsä tuloksista arviointikertomuksessa.
Edellisessä kokouksessa käsitelty arviointikertomusluonnos on lähetetty jäsenille etukäteen.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen
ja lähettää sen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 26
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen vuodelta 2019.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Ilona Lahdenranta putosi pois etäyhteydestä.
Kokous keskeytettiin klo 18.45 hetkeksi, jotta Lahdenranta pääsi takaisin kokouksen osallistujaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----
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Eurajoen hyvinvointiraportti vuodelta 2019
445/06.01.00/2017
Khall § 93
Kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntalakiin sekä terveydenhuoltolakiin kirjattu kunnan keskeinen
tehtävä, joka kuuluu kaikille toimijoille. Hyvinvointikertomuksen ja
vuosittaisen hyvinvointiraportin avulla voidaan muodostaa kuvaa
kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta, sen muutoksista ja edesauttaa
sitoutumista yhteisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tavoitteisiin.
Eurajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuntastrategiaan pohjautuvat hyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosille 2017-2020 kokouksessaan 6.3.2018. Eurajoen kunnan hyvinvointisuunnitelma
vuosille 2017-2020 (kvalt 11.12.2018) toimii työkaluna tavoitteellisessa hyvinvointijohtamisessa antaen suuntaviivoja kunnan strategiatyölle, toiminnan ja talouden suunnittelulle ja poliittiselle päätöksenteolle.
Vuoden 2019 hyvinvointiraporttiin on koottu kuntalaisten terveyttä ja
hyvinvointia kuvaavia tietoja ja indikaattoreita sekä toimenpiteitä, joita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty vuoden 2019 aikana. Raportissa kerrotaan myös vuodelle 2019 asetettujen hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden toteutumisesta. Hyvinvointiraportin
2019 ovat laatineet Eurajoen kunnan hyvinvointiryhmä yhteistyössä
eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointiraportin vuodelta 2019 ja lähettää hyvinvointiraportin tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 27
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee hyvinvointiraportin vuodelta 2019 tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
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Henkilöstöraportti vuodelta 2019
139/01.00.02/2020
Khall § 83
Henkilöstöraportti on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun
väline ja sen tarkoituksena on antaa tietoa organisaation henkilöstövoimavaroista, niiden käytöstä sekä tapahtuneista muutoksista.
Henkilöstöraportti on tarkoitettu keskustelun välineeksi luottamusmiehille, johdolle ja henkilöstölle. Keskustelun tuloksena syntyy toivottavasti yhteinen käsitys siitä, mihin suuntaan
henkilöstövoimavaroja tulee kehittää ja mitkä ovat keskeiset
kehittämiskohteet jatkossa sekä mitä toimenpiteitä tarvitaan
kehityksen aikaansaamiseksi.
Eurajoen kunnan henkilöstöraportissa on käytetty KT Kuntatyönantajat henkilöstöraporttisuosituksia ja raportoinnissa kunnan ja yhteistyökumppanien tietojärjestelmiä. Henkilöstöraportin tiedot
ilmoitetaan 31.12.2019 tilanteen mukaan ja vertailuvuosina
käytetään vuosia 2017 - 2018.
Eurajoen kunnan henkilöstömäärä 31.12.2019 oli 640, joista vakinaisia 498 ja määräaikaisia 142.
Henkilöstöraportti vuodelta 2019 on esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöraportin 2019 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 28
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin 2019 tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Hallintosäännön päivittäminen 2020
121/00.01.01/2020
Khall § 84
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisällön
määrittelee kuntalain (410/2015) § 90.
Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan
jaosta ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnan
päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai
muuten kuuluvia asioita, joissa kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän päätöksiä. Toimivallan siirtämisestä säädetään kuntalain 91 §:ssä. Valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille
toimielimille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Valtuusto tekee
toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisellä valtuuston päätöksellä.
Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto samalla määrittelee oman
asemansa kunnan päätösvallan käyttäjänä, päättää toimielinten
välisestä työnjaosta ja ratkaisee annetaanko kunnan viranomaiselle
valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen.
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.
Jos hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännöstä muuten
kuin sitä muuttamalla. Valtuusto ei voi esimerkiksi ottaa
ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä
siirretty kunnanhallitukselle.
Lakimuutoksista johtuen sekä käytännön toiminnassa havaittujen
muutostarpeiden johdosta on hallintosääntöä päivitetty viranhaltijavalmisteluna.
Ehdotus uudeksi hallintosäännöksi on esityslistan liitteenä. Muutokset aiempaan on yliviivattu tai tummennettu.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle päivitetyn
hallintosäännön hyväksymistä.
Päivitetty hallintosääntö tulee voimaan 1.7.2020.
Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että hallintosäännön luku 2 § 6 muutetaan 1.6.2021 alkaen seuraavasti: "Valtuustossa on 27 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajistoa koskevat
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määräykset ovat 86 §:ssä."
Päätös:
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti seuraavan selonteon: Keskustelun aikana Esa Talasma Marja-Leena Siirin
ja Tomi Salosen kannattamana esitti, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuutettujen lukumäärä on edelleen 35 valtuutettua
1.6.2021 eteenpäin.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, suoritetaan äänestys niin, että jokainen vuorollaan ilmoittaa kantansa sanomalla joko
27 tai 35 valtuutettua. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Toimitetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Maria
Hollmén, Hanna Tuominen ja Marja Vaitomaa. Esa Talasman esitystä kannattivat Minna From, Vesa Jalonen, Mika Nurmi, Tomi Salonen, Marja-Leena Siiri ja Esa Talasma.
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Talasman esityksen äänin 6-3, kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle päivitetyn hallintosäännön hyväksymistä ja että valtuutettujen lukumäärä
on 35 1.6.2021 eteenpäin.
Päivitetty hallintosääntö tulee voimaan 1.7.2020.
----Kvalt § 29
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle päivitetyn
hallintosäännön hyväksymistä.
Päivitetty hallintosääntö tulee voimaan 1.7.2020.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Sosiaalipalvelujen järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2021 Keski-Satakunnan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän vastuulle
180/00.04.01/2019
Ptltk § 51
Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki ja Nakkilan kunta ovat valmistelleet sosiaalipalvelujen järjestämisvastuun
siirtämistä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän
(Ksthky) vastattavaksi. Kuntayhtymän perussopimus on jäsenkuntien päätöksellä muutettu siten, että Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä muutetaan Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäksi 1.1.2021 alkaen.
Siirron kohteena ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoittamat
sosiaalipalvelut. Kuntouttavan työtoiminnan lähipalveluiden tuottaminen säilyy kunnalla. Palvelut siirretään Keski-Satakunnan
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestettäviksi 1.1.2021
alkaen.
Järjestämisvastuun siirron valmistelua on tehty kuntien ja kuntayhtymän asettamissa valmistelutyöryhmissä. Valmistelutyön perusteella
on valmisteltu siirtosopimus järjestämisvastuun siirrosta ja siirto toteutetaan sopimuksen ehtojen mukaisesti. Liitteissä 1-8 on siirtosopimus liitteineen. Siirtosopimuksen liitteissä on kuvattu siirtoon liittyvän valmistelun ohjeellinen aikataulu, sovittu henkilöstön siirron
periaatteista, kuvattu alustava hahmotelma alkuvaiheen organisaatiosta, vastuunjaosta ja vuokranmäärityksen periaatteista sekä tarkasteltu sosiaalipalveluiden kustannuslaskentaa ja kuntayhtymän
taloudellisten vaikutusten yleisnäkymää. Oheismateriaalina päätöksenteon tueksi on kuvattu muutokseen liittyviä tavoitteita sekä esimerkiksi organisaatiorakennetta.
Sosiaalihuollon järjestämisvastuun siirto merkitsee vastuun siirtymistä kuntayhtymälle. Päätöksenteko toteutuu sen jälkeen kuntayhtymän päätöksentekoelinten kautta. Palveluiden hinnoittelun ja laskutuksen perusteet on määritelty perussopimuksessa. Sosiaalihuollon palvelujen laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain vuosina 2021 ja 2022. Sosiaalipalveluja voidaan laskuttaa suoriteperusteisesti osittain jo aiemmin, mikäli suoritehinnoittelu on valmistunut.
Kuntayhtymän sosiaalipalvelut tuotteistetaan kahden vuoden siirtymäajan puitteissa. Vuodesta 2023 alkaen kuntayhtymän palvelujen
hinnoittelu ja laskutus perustuu pääsääntöisesti tuotteistettuihin palveluihin ja hintoihin.
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Palvelut tullaan aluksi tuottamaan samoissa tiloissa kuin tällä hetkellä ja kuntayhtymä tulee vuokraamaan tarvitsemansa tilat kunnilta
siirtosopimuksen liitteessä 5 kuvattujen periaatteiden mukaisesti.
Sosiaalipalveluissa työskentelevä henkilöstö siirretään kuntayhtymän palvelukseen työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaan. Kuntayhtymä aloittaa sosiaalipalvelujen palvelurakenteen ja asiakasprosessien toimivuuden arvioinnin vuoden 2021 alussa, minkä jälkeen
kuntayhtymä laatii esityksen kuntayhtymän sosiaalipalveluiden uudesta palvelurakenteesta ja toiminnan organisoinnista.
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
1.1.2021 voimaan tulevan perussopimuksen 3 §:n 2. kohdan mukaan järjestämisvastuun siirtäminen sosiaalihuoltolaissa
(1301/2014) tarkoitetun sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevä työn osalta edellyttää jäsenkuntien valtuustojen päätöksiä. Mikäli jäsenkunnat eivät tee yhdenmukaisia
päätöksiä siirrettävistä sosiaalihuollon palveluista, edellä mainittu
perussopimuksen kirjaus mahdollistaa kuitenkin myös yksittäisten
kuntien osalta palveluiden siirtämisen kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin.
Mikäli jäsenkuntien päätökset sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirtämisistä eivät ole yhdenmukaisia, tulee sosiaalipalveluiden
järjestämisvastuun siirtäminen käsitellä uudelleen niiden jäsenkuntien valtuustoissa, joissa järjestämisvastuun siirto toteutuu.
Järjestämisvastuun siirtoa on käsitelty kunnan YT-toimielimessä
27.5.2020.
Liitteet:
Liite 1: Siirtosopimus
Siirtosopimuksen liite 1: Muutokseen liittyvä ohjeellinen aikataulu
Siirtosopimuksen liite 2: Henkilöstön siirron periaatteet
Siirtosopimuksen liite 3: Alustava hahmotelma aloitusvaiheen organisaatiorakenteesta 1.1.2021
Siirtosopimuksen liite 4: Kuntien ja Kessoten yhdyspinnat ja vastuunjakotaulukko
Siirtosopimuksen liite 5: Kessoten käyttämien ja kuntien omistamien
rakennusten vuokrien määritys
Siirtosopimuksen liite 6: Sosiaalipalvelujen kustannuslaskenta
Siirtosopimuksen liite 7: Sosiaalipalveluiden siirtoon liittyvien taloudellisten vaikutusten tarkastelu
Oheismateriaali
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Lisätiedot:
perusturvajohtaja
Alpo Komminaho
p. 044 3124354
alpo.komminaho@eurajoki.fi
Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto
1) päättää siirtää sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoittamien sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun uudelle Keski-Satakunnan
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021 lukien.
Kuntouttavan työtoiminnan lähipalveluiden tuottaminen säilyy
kunnalla.
2) hyväksyy järjestämisvastuun siirtosopimuksen liitteineen,
3) valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvastuun
siirron edellyttämät tarkemmat sopimukset sekä
4) edellyttää ennen päätöksen toimeenpanoa Eurajoen kunnan,
Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin, Nakkilan kunnan
ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtäpitäviä päätöksiä asiasta.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että kuultavina olleet viranhaltijat Katri Peltonen, Jaana
Tuokkola, Merja Santapere ja Piia Kotikivi poistuivat kokouksesta
ennen päätöksentekoa klo 18.54 (Hallintolaki 28.1§ osallisuusjääviys).
----Khall § 102
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
1) päättää siirtää sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoittamien sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun uudelle Keski-Satakunnan
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021 lukien.
Kuntouttavan työtoiminnan lähipalveluiden tuottaminen säilyy
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kunnalla.
2) hyväksyy järjestämisvastuun siirtosopimuksen liitteineen,
3) valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvastuun
siirron edellyttämät tarkemmat sopimukset sekä
4) edellyttää ennen päätöksen toimeenpanoa Eurajoen kunnan,
Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin, Nakkilan kunnan
ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän
yhtäpitäviä päätöksiä asiasta.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Vesa Jalonen ehdotti, että Eurajoki ei
hyväksy siirtosopimusta. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Vesa
Jalonen jätti asiasta eriävän mielipiteen:
"Eurajoen kunnan tavoitteena on pitkään ollut järjestää kuntalaisilleen tasokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Näiden palveluiden siirtäminen Keski-Satakunnan kuntayhtymän vastuulle nyt tehtävän
siirtosopimuksen mukaisesti ei takaa pitkällä tähtäimellä
tasokkaiden palveluiden säilymistä Eurajoella. Sopimuksen olisi
tullut olla palvelutason ja lähipalvelujen säilymisen osalta
yksityiskohtaisempi ja pitkäjänteisempi. Päätösvalta ei enää säily
eurajokelaisten päättäjien käsissä ja on suuri vaara, että palvelut
heikkenevät ilman, että voimme siihen enää vaikuttaa. Nykytasoiset
laadukkaat palvelut olisi mielestäni parhaiten voitu säilyttää
järjestämällä ne toistaiseksi edelleen itse omana tuotantona ja
siirtää ne sitten suoraan mahdollisen tulevan Satasoten
järjestämisvastuulle."
Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Kvalt § 30
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto
1) päättää siirtää sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoittamien sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun uudelle Keski-Satakunnan
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021 lukien.
Kuntouttavan työtoiminnan lähipalveluiden tuottaminen säilyy
kunnalla.
2) hyväksyy järjestämisvastuun siirtosopimuksen liitteineen,
3) valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvastuun
siirron edellyttämät tarkemmat sopimukset sekä
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4) edellyttää ennen päätöksen toimeenpanoa Eurajoen kunnan,
Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin, Nakkilan kunnan
ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän
yhtäpitäviä päätöksiä asiasta.

Päätös:
Keskustelun kuluessa Vesa Jalonen esitti Timo Antin kannattamana,
että Eurajoen kunnanvaltuusto ei hyväksy siirtosopimusta nykyisessä muodossaan.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti seuraavan selonteon: Keskustelun aikana Vesa Jalonen esitti Timo Antin
kannattamana, että Eurajoen kunnanvaltuusto ei hyväksy siirtosopimusta nykyisessä muodossaan.
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.
Äänestyksen kuluessa pidettiin tekninen tauko klo 19.49 - 19.51.
Tauon jälkeen päätettiin yksimielisesti muuttaa nimenhuutoäänestysjärjestystä niin, että Emin Karaca antaa äänensä viimeisenä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 32 – 2
hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
-----
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Kiinteistö Oy Riikonkujan peruskorjauslainan järjestelyt
166/02.05.06/2020
Khall § 104
Kunnanvaltuusto on päättänyt 2.11.2015 § 53 myöntää Kiinteistö Oy
Riikonkujalle lainaa peruskorjaushankkeeseen 1.583.000 euroa 30
vuoden laina-ajalla. Lainan vuotuinen korko on sidottu Suomen valtion obligaatioiden 10 vuoden korkoon. Ensimmäinen korkotarkistus
olisi 31.12.2025 ja ensimmäisen jakson korko on ollut 1,44 %. Lainaa on jäljellä 1.110.000,01 euroa. Kunnan omistusosuus Kiinteistö
Oy Riikonkujasta on 100 %.
Kiinteistö Oy Riikonkujan hallitus on pyytänyt lainatarjouksia ja päättänyt kokouksessaan 4.6.2020, että kunnan laina maksetaan pois ja
otetaan uusi laina Länsi-Suomen Osuuspankista 25 vuoden kiinteällä korolla. Lainan edellytyksenä on kunnan takaus.
Kuntalain 129 §:ssä säädellään lainan taikka takauksen tai muun
vakuuden antamisesta. Pykälän mukaan kunnan myöntämä laina,
takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille
laissa säädetyistä tehtävistä.
Esityslistan liitteenä on kunnanvaltuuston päätös 2.11.2015 § 53 sekä Kiinteistö Oy Riikonkujan 4.6.2020 pöytäkirja.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1) hyväksyy peruskorjauslainan jäljellä olevan pääoman
1.110.000,01 euron kertaluontoisen takaisinmaksun ja että
2) Eurajoen kunta antaa Kiinteistö Oy Riikonkujalle takauksen Länsi-Suomen Osuuspankin 1.110.000 euron lainalle 25 vuodeksi.
Päätös:
Marja-Leena Siiri poistui hallintolain 28.1 § kohdan 6 mukaisesti esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Kvalt § 31
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää
1) hyväksyä peruskorjauslainan jäljellä olevan pääoman
1.110.000,01 euron kertaluontoisen takaisinmaksun ja, että
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2) Eurajoen kunta antaa Kiinteistö Oy Riikonkujalle takauksen Länsi-Suomen Osuuspankin 1.110.000 euron lainalle 25 vuodeksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Asemakaavan muutoksen laatimisesta perittävät korvaukset MRL 59 §
144/02.09.00/2020
Khall § 96
Maankäyttö- ja rakennuslain 1999/132 pykälän 59 mukaan jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun
vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla
on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet
kustannukset.
Maanomistaja tai haltija voi anoa asemakaavan muutosta. Asemakaavan muutoksesta aiheutuu kaavan laatimisen johdosta hallinnollisia viranomaistyötä, erityisten selvitysten ja suunnitelmien kustannuksia ja käsittelykuluja. Jotta kaavan eteneminen olisi mahdollisimman sujuvaa, tulisi muutoksen laatimisesta perittävät korvaukset
olla mahdollisen yksiselitteisesti määritelty ja laskutettavissa.
Perittävää korvausta määriteltäessä otetaan huomioon kaavatyön
laajuus ja luonne. Aiemmin kaavojen laatimisesta on peritty
ainoastaan kuulutuskustannukset.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi MRL:n 59
§:n mukaisesti kunnan asemakaavan laatimisesta ja muuttamisesta
perittävät korvaukset liitteen mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 32
Päätösehdotus:
Valtuusto hyväksyy MRL:n 59 §:n mukaisesti kunnan asemakaavan
laatimisesta ja muuttamisesta perittävät korvaukset liitteen mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Tilan Lampela (51-414-1-615) myynti
100/10.03.02/2018, 4/10.00.02/2020
Khall § 105
Kunnanhallitus on 27.3.2018 § 71 kiinteistömassaselvityksessä
päättänyt, että kunnan omistama kiinteistö Lampela 51-414-1-615
'Lavilan kartano', myydään purkukuntoisena rakentamisvelvoitteella.
* * * * * * * * on ilmoittanut halukkuutensa ostaa Lampela-tilan.
Kesäkuun 2. päivänä 2020 tehdyllä kauppakirjalla Eurajoen kunta
on myynyt ja luovuttanut * * * * * * * * * Eurajoen kunnassa sijaitsevan Lampela-nimisen tilan yhdeksäntoistatuhannenkolmensadankahdeksankymmenenkuuden (19.386) euron kauppahinnasta ja
muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.
Kauppakirja on esityslistan liitteenä.
Lisätiedot:
kunnanjohtaja
Vesa Lakaniemi
p. 044 431 2692
vesa.lakaniemi@eurajoki.fi
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kauppakirjan hyväksymistä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 33
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kauppakirjan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Perusturvalautakunnan jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
1.6.2017-31.5.2021 väliseksi ajaksi / Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n yhtymävaltuuston jäsenen valitseminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
226/00.00.01/2017
Khall § 195
Hallintosäännön 24 §:n mukaan perusturvalautakunta johtaa ja kehittää terveyden ja elämänhallinnan edistämisen sekä ikääntyneiden
ja toimintarajoitteisten hyvinvoinnin tukemisen ydinprosessia sekä
seuraavia avainprosesseja:
• terveyden ja itsehoidon edistäminen
• toimintakykyä edistävä sairaudenhoito
• elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen
• kotona asumisen mahdollistaminen
• erityisasuminen
Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen
varajäsen.
Perusturvalautakunnan toiminta jatkuu sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon asti.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
1. että kunnanvaltuusto valitsee 1.6.2017-31.5.2021 väliseksi ajaksi
perusturvalautakuntaan yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen,
2. että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
----Kvalt § 44
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
1. että kunnanvaltuusto valitsee 1.6.2017-31.5.2021 väliseksi ajaksi
perusturvalautakuntaan yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen,
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2. että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita perusturvalautakunnan
jäsenet ja nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavasti:
pj
vpj
j
j
j
j
j
j
j

Tamminen Matti
Sainio Tuula-Marja
Viinamäki Martti
Alanko-Rehelmä Päivi
Korpela Raija
Tähtivuori Elina
Peltola Harri
Jasu Hannele
Ahola Samu

vj
vj
vj
vj
vj
vj
vj
vj
vj

Kivisalo Jarkko
Paunikallio Susanna
Valtonen Teemu
Harju Anne
Pesonen Marja-Liisa
Nuurma Eeva
Männistö Harri
Vihreäluoto Heidi
Oras Petri

----Khall § 95
Kunnanvaltuusto on 12.6.2017 valinnut perusturvalautakunnan jäseneksi/puheenjohtajaksi Matti Tammisen. Lisäksi hän on ollut Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n yhtymävaltuuston jäsen. Matti
Tamminen on edesmennyt, joten lautakuntaan pitää valita uusi jäsen/puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) valitsee perusturvalautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
2) valitsee perusturvalautakuntan jäsenistä puheenjohtajan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi sekä
3) valitsee jäsenen Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Kvalt § 34
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto valitsee
1) perusturvalautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
2) perusturvalautakunnan jäsenistä puheenjohtajan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi sekä
3) jäsenen Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Kunnanvaltuusto valitsi perusturvalautakuntaan jäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi Seppo Lempaisen.
Kunnanvaltuusto valitsi perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi
Seppo Lempaisen.
Kunnanvaltuusto valitsi jäseneksi Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n yhtymävaltuustoon Seppo Lempaisen.
-----
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Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 30.4.2020
41/02.02.02/2020
Khall § 106
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 osavuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2020.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion toteutumisraportit ajalta 1.1. 30.4.2020 ja lähettää raportit tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 35
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee talousarvion toteutumisraportit ajalta
1.1. - 30.4.2020 tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen ajalla 1.1-30.4.2020
445/06.01.00/2017
Khall § 107
Eurajoen kunnan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020 (kvalt
11.12.2018) toimii työkaluna tavoitteellisessa hyvinvointijohtamisessa antaen suuntaviivoja kunnan strategiatyölle, toiminnan ja talouden suunnittelulle ja poliittiselle päätöksenteolle.
Esityslistan liitteenä on Eurajoen hyvinvointisuunnitelman osavuosiraportti ajalta 1.1. – 30.4.2020.
Lisätiedot:
vapaa-ajan asiakkuuspäällikkö
Maija Penttilä
p. 044 4312 502
maija.penttila@eurajoki.fi
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointisuunnitelman osavuosiraportin
ajalta 1.1.-30.4.2020 ja lähettää raportin tiedoksi kunnanvaltuustolle
ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 36
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee hyvinvointisuunnitelman osavuosiraportin ajalta 1.1. - 30.4.2020 tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
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16.06.2020

Muut asiat
183/08.00.00/2020, 184/00.01.02/2020, 185/14.04.00/2020, 186/02.08.00/2020
Kvalt § 37
1. Marja Vaitomaa esitti Keskustan valtuustoryhmän aloitteen Hormistontien nopeusrajoituksen alentamisesta.
2. Kirsi Hassinen esitti Keskustan valtuustoryhmän aloitteen kyselystä kunnan työntekijöille.
3. Timo Antti esitti valtuustoaloitteen tarveharkinnasta luottamushenkilöiden tablettikoneiden hankinnassa.
4. Maria Hollmén esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen
kunnan osallistumisesta aktiivisesti yhdessä muiden toimijoiden
kanssa polttoainemyynnin järjestämiseksi Laitakarissa.
-----

EURAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2020

85

Valitusosoitus
Edellä pykälissä 27, 28 ja 35 - 37 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 25, 26 ja 29 - 34 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.
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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