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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 28.09.2020 § 243
Hallintosäännön § 117 mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien
mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään kolme
(3) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön § 125 mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja avattuaan kokouksen, toteaa läsnä olevat sekä onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kunnanhallituksen kokous on
päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen
jäsenistä.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Puheenjohtaja toteaa laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 28.09.2020 § 244
Hallintosäännön § 137 mukaan toimielin päättää pöytäkirjan tarkastamisesta.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen jälkeen tai
viimeistään kokousta seuraavana päivänä.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat Eija
Helander-Niemisen ja Tommi Katilan.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Kyllöisen ja
Esa Mäkitalon.

Pöytäkirjan tarkastus
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Khall 28.09.2020 § 245
Hallintosäännön 127 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 128 § mukaan toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa
käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli
vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastus
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Hakemus ranta-asemakaavan muuttamiseksi (Mestilä, 1:54 Lehtola)
1163/10.02.04/2020
Khall 28.09.2020 § 246
Visa Nurmi on lähettänyt kuntaan hakemuksen ranta-asemakaavan muuttamiseksi kiinteistöllä 050-417-1-54, Lehtola.
Tavoitteena on muuttaa Vähäjärven ranta-asemakaavaa siten, että osa kiinteistön alueesta osoitetaan maa-ja metsätalousalueeksi, jolla on säilytys-,
varasto- yms. tilojen rakennusoikeutta kiinteistön hoitoa, mehiläisten hoitoa
sekä omistajan kiinteistönhuoltoa ja välineiden, tarvikkeiden yms. varastointia
varten.
Voimassa oleva ranta-asemakaava on vahvistettu 26.5.1997 Lounais-Suomen Ympäristökeskuksessa. Kaavassa on osoitettu kiinteistölle 150 m2 kokonaisrakennusoikeus, johon sisältyy loma-asunnon, saunan ja yhden muun
talousrakennuksen rakennusoikeus. Suurin osa kiinteistön alueesta on
maa-ja metsätalousaluetta, jolla ei ole rakennusoikeutta.
Kiinteistön kokonaispinta-ala on 1,77 ha, josta loma-asunnon rakennuspaikan
suuruus on n. 0,3 ha. Alustavan suunnitelman mukaan rakennettava kerrosala olisi korkeintaan 140 m2.
Suunniteltu rakennus sijoittuisi lähes kiinteistön korkeimmalle kohdalle, jolloin
sen vaikutus maisemaan tulee tarkasti arvioida kaavatyön yhteydessä. Kaavatyön yhteydessä on tarkasteltava eri vaihtoehtoja rakennuksen sijoittamiselle. Euran kunnan linjana on ollut tämän tyyppiselle rakentamiselle se, että
koko rantakiinteistön alueelle maksimi rakennusoikeus on 160 kem2.
Kiinteistön suurehkon koon vuoksi voidaan kokonaisrakennusoikeudeksi
määrittää 190 kem2, jonka arvioidaan riittävän em. tavoitteiden mahdollistamiseksi.
Esityslistan oheismateriaalina hakemus ranta-asemakaavan muuttamiseksi.
Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422
4870.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy hakemuksen niin, että
- kaavatyön aikana arvioidaan tarkasti vaikutukset maisemaan ja tarkastellaan eri vaihtoehtoja rakennuksen sijoittamiselle
- kokonaisrakennusoikeus koko kiinteistön alueella on maksimissaan 190
kem2, jolloin lisärakennusoikeudeksi tulee 40 kem2.
Lisäksi kunnanhallitus päättää laittaa ranta-asemakaavan muutostyön vireille.
Hakija vastaa kaikista ranta-asemakaavan laadinta- ja selvityskustannuksista.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

EURAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 326
§ 26
§ 142
§ 367
§ 389
§ 164
§ 247

14/2020

8 (36)

30.10.2017
14.01.2019
08.04.2019
25.11.2019
16.12.2019
01.06.2020
28.09.2020

Kiiskinmäen asemakaavan laajennus (tiloille 50-406-1-67, 50-406-2-712 ja 50-406-1-58)
593/10.02.03/2017
Khall 30.10.2017 § 326
Euran kunta on käynnistämässä asemakaavan laatimisen tiloille 50-406-1-67,
50-406-2-712 ja 50-406-1-58. Asemakaavatyön tavoitteena on osoittaa tiloille
erillispientalo- (AO) ja asuinpientalojen (AP) tontteja.Tavoitteena on myös
muodostaa suunnittelualueesta luonteva jatke Kiiskinmäen asuinalueelle.
Suunnittelualue sijaitsee Euran kunnan keskustaajamasta n. 5,5 km kaakkoon Kiiskinmäen asuinalueen kaakkoispuolella Pyhäjärven ja Luvalahdentien välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 7,66 ha.
Euran keskustan osayleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-1), virkistysalueeksi (V) ja vesialueeksi (W).
Kaavan laatimiseksi on tekninen johtaja valinnut kaavakonsultiksi Rejlers
Oy:n.
Esityslistan liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS),
asemakaavaluonnoksen kartta merkintöineen ja asemakaavaluonnoksen selostus.
Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422
4870.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää käynnistää Kiiskinmäen asemakaavan laajennuksen
tilojen 50-406-1-67, 50-406-2-712 ja 50-406-1-58 alueella asemakaavaluonnoksen kartan osoittamassa laajuudessa sekä kuuluttaa kaavan vireilletulosta
Alasatakunta-lehdessä.
Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asemakaavaluonnoksen merkintöineen ja asemakaavaluonnoksen selostuksen
ja päättää asettaa ne nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää niistä osallistumisja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan.

Päätös

Kunnanhallitus:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.
_________

Khall 14.01.2019 § 26
Asemakaavaluonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaikana 11 lausuntoa tai mielipidettä. Kooste lausunnoista ja niihin tehdyistä vastineista on esityslistan
Pöytäkirjan tarkastus
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liitteenä. Lausunnoissa nousi esiin mm. alueen vesihuolto, rakennusoikeudet,
rakentamiskorkeus ja natura-alue. Luonnosta on kehitetty asemakaavaehdotukseksi saadut lausunnot huomioiden.
Esityslistan oheismateriaalina on asemakaavakartta merkintöineen ja asemakaavan selostus.
Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422
4870.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy lausuntoihin laaditut vastineet ja
asemakaavaehdotuksen sekä päättää asettaa ehdotuksen 30 päivän
ajaksi nähtäville ja pyytää siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman
mukaiset lausunnot.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Khall 08.04.2019 § 142
Asemakaavaehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana 10 lausuntoa tai
mielipidettä. Kooste lausunnoista ja niihin tehdyistä vastineista on esityslistan
liitteenä. Lausunnoissa nousi esiin mm. rakentamiskorkeus ja liito-oravan
kulkureitit. Ehdotusmateriaalia on täydennetty ja korjattu lausunnot
huomioiden.
Esityslistan oheismateriaalina on asemakaavakartta merkintöineen ja
asemakaavan selostus.
Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422
4870.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy
-lausuntoihin tehdyt vastineet ja niiden perusteella asemakaava-aineistoon

tehdyt muutokset.
- 30.10.2018 päivätyt asemakaavakartan merkintöinen ja asemakaavan
selostuksen.
Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Khall 25.11.2019 § 367
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt
6.5.2019 oikaisukehoituksen, jossa se kehottaa maankäyttö- ja rakennuslain
195 §:n mukaisesti Euran kunnanhallitusta käsittelemään uudelleen Kiiskinmäen asemakaavan laajennusta koskevan päätöksen 8.4.2019/142 §.
Oikaisukehoituksessa todetaan:
" ELY-keskus kehottaa kunnanhallitusta käsittelemään asian uudelleen
Pöytäkirjan tarkastus
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siltä osin kuin päätös koskee tiloja 50-406-1-67 (Tilan nimi: Natura,
omistaja Euran kunta) 50-406-1-57 (Tilan nimi Päivölä, Sirkka Surve,
Hakatie 7, 27710 Köyliö) ja osin 50-406-2-876 (Tilan nimi Jokirannat,
Euran kunta). (kts liitteenä olevan kartan sinisellä rajattu alue)
ELY-keskuksen perustelut:
Kunnanhallituksen hyväksymä asemakaava on laadittu ottamatta
kaikilta osin huomioon maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säännöksiä:
MRL 5 §:n mukaisesti alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on
vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin
perustuen edistää mm. luonnon monimuotoisuuden ja muiden
luonnonarvojen säilymistä.
MRL 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät
vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon
kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa
määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen
toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset,
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset.
Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida
olevan olennaisia vaikutuksia. MRL 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava
siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle
elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen
järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia
eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.
Liito-orava on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu eläinlaji, johon
kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty. Kaavan
hyväksyminen ei korvaa eikä poista em. kieltoa. Sen vuoksi
rakentaminen voi vielä rakennuslupavaiheessa estyä, jos
rakentamistoimenpiteitä tehdään vastoin ko. kieltoa.
Asemakaavapäätös
Kaavan laadinnan aikana ei ole tehty ELY-keskuksen asemakaavaehdotukseen antamassa lausunnossa edellytettyä tarkempaa selvitystä
liito-oravia koskien. Hyväksytyssä asemakaavassaei ole myöskään osoitettu
lainkaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita, vaan vain
kulkuyhteysaluemerkinnällä oleva luo-2 -aluemerkintä (Luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jolla kaavamääräys: Alue
varataan liito-oravien kulkureittiä varten. Alueen puusto tulee säilyttää).
Kunnanhallituksen vastineessa ELYkeskuksen ehdotusvaiheen lausuntoon
todetaan, että lisääntymis- ja levähdyspaikat varataan luo-alueiksi, mutta
hyväksytyssä asemakaavassa on vain kapea luo-2 -aluemerkintä.
Paikallakäynti
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Iiro Ikonen teki
Kiiskinmäen asemakaava-alueelle lyhyen maastokäynnin 29.04.2019.
Lyhyenkin käynnin perusteella oli helppo havaita, että järven ja pellon
välinen noin 2 hehtaarin metsäalue on kokonaisuudessaan liito-oravan
elinpiiriä. Kaavan metsäalueen koillis-itäosassa (pellon reuna) liitooravan
elinpiirin ydinalueella on runsaasti vanhoja osin lahoavia kolopuita ja järeitä
kuusia, joiden alla on runsaasti jätöksiä. Pesää ei pystytty tarkkaan
Pöytäkirjan tarkastus
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paikantamaan, mutta tällä pellon reuna-alueella on selkeä lisääntymis- paikka
mm. vanhoja raitoja ja tervaleppiä, joissa olevissa koloissa laji viihtyy. Alueen
pellon reunaosasta löytyi jätöksiä ainakin 10 puun alta (haapa, kuusi, raita,
terveleppä), osin runsaita.
Lisäksi koko metsäalueella on runsaasti järeitä kuusia sekä ruokailualueeksi
soveltuvaa koivua alikasvustoina ja paikoin erillisenäkin kasvustona (alueen
eteläosa) nuoria koivuja. Toinen liitooravan jätösten esiintymisalue oli alueen
luoteisosassa, jossa papanoita oli luhdan reunuksen tervalepällä sekä järeällä
kuusella. Luontoselvityksen tehnyt konsultti oli vielä erikseen merkinnyt
joitakin lisääntymis- ja levähdyspuita lähemmäksi Päivölän tilan aluetta, jossa
ELY-keskuksen ylitarkastaja ei ole käynyt.
Johtopäätökset
Jatkettavaksi suunnitellun Lampolantien eteläpuolista aluetta ei voida
toteuttaa asemakaavapäätöksen mukaisena erillispientalojen alueena,
vaan tämän asemakaava-alueen osan (liitteenä olevan kartan sinisellä
rajatun alueen) rakentamisedellytykset on tutkittava tarkemmin (liitooravan
lisääntymis- ja levähdyspaikat, kulkuyhteydet ja ruokailualueet)
ja alueet osoitettava kaavaan riittävän laajasti suojaavin kaavamääräyksin.
ELY-keskus korostaa, että on myös mahdollista, että alueelle ei voida
toteuttaa rakentamista, jolloin rakentaminen rajoittuu nykyisen pellon alueelle.
Laadittu asemakaava ei perustu riittäviin selvityksiin.
Alueet on ylipäänsä otettava mukaan ydinalueiltaan riittävän laajasti,
ruokailualueet on huomioitava ja rajauksia (mm. sp-rajaukset) ja
määräyksiä tarkennettava yksityiskohtaisemmiksi. Virkistysalueeksi
osoitetulla lehdolla on tarpeen olla liito-oravaa koskeva kaavamääräys,
koska alue on liito-oravan liikkumisen ja ruokailun kannalta
merkityksellinen.
ELY-keskus katsoo, että kysymyksessä oleva asemakaavaratkaisu on
edellä esitetyin perustein vielä maankäyttö- ja rakennuslain vastainen.
Asia on sen vuoksi perusteltua ottaa uuteen käsittelyyn. ELY-keskus
onosaltaan valmis yhteistyöhön kaavaratkaisun edelleen kehittämiseksi"
Euran kunta on teettänyt täydentävän liito-oravaselvityksen kesän 2019
aikana. Liito-oravaselvityksen seurauksena asemakaava-aineistoa on
täydennetty niin, että liito-oravien elinpiirin ydinalue( luo-2), liito-oravan
kannalta tärkeä ruokailupuusto (luo-3) ja liito-oravien ja lepakoiden
kulkureittejä ja ruokailua varten säilytettävä puusto (sp) on merkitty
kaavakarttaan ja selvitystä koskeva tekstiosuus kaavaselostukseen.
Varsinais-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut, että nyt tehdyillä muutoksilla
ELY-keskus katsoo, ettei kaava vaaranna liito-oravan elinympäristöä.
Päivitetty asemakaavakartta merkintöineen ja asemakaavan selostus on
esityslistan liitteenä.
Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422
4870.
Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja:
Kunnahallitus hyväksyy tehdyt muutokset ja esittää valtuustolle kaavan
hyväksymistä.

EURAN KUNTA
Päätös
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Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Khall 16.12.2019 § 389
Kaavasta jätettiin oikaisukehotus 8.5.2019. Kaavaa korjattiin ja hyväksyttiin
kunnanhallituksessa 25.11.2019.
MRL 195 § (viranomaisen oikaisukehotus kaava-asiassa) mukaan oikaisukehotuksen johdosta kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva päätös.
Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.
Koska päätös on rauennut, niin kaava pitää laittaa uudestaan vireille.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää laittaa Kiiskinmäen asemakaavan laajennuksen asemakaavatyön uudelleen vireille.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Khall 01.06.2020 § 164
Uudelleen vireilletulon jälkeen kaava-aineisto on päivitetty. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaehdotuksen kartta merkintöineen ja asemakaavanselostus vastaavat nyt kaikilta osin viranomaisten edellyttämiä tarkasteluja
mm. liito-oravan elinympäristön osalta.
Esityslistan oheismateriaalina on 24.4.2020 päivätyt osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan kartta merkintöineen ja asemakaavan selostus.
Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422
4870.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus osaltaan hyväksyy 24.4.2020 päivätyn kaava-aineiston ja
asettaa sen kaavaehdotuksena kahden viikon ajaksi nähtäville sekä
pyytää siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin
ajan.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Khall 28.09.2020 § 247
Kiiskinmäen asemakaavan laajennuksen ehdotusaineisto oli uudelleen nähtävillä 23.1. - 22.2.2020 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta jätettiin
10 lausuntoa. Lausunnoissa tuotiin esiin mm. rakentamiskorkeus, maisema ja
sp-merkinnän täsmentäminen. Lausuntojen perusteella kaavaehdotusta
täydennettiin mm. tarkastelemalla rakennusalueen rajoja ja rakentamiskorkeutta.
Pöytäkirjan tarkastus
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Tehdyt muutokset eivät olennaisesti muuta asemakaavaehdotuksen sisältöä
ja se voidaan hyväksyä.
Esityslistan oheismateriaalina on
- kooste lausunnoista ja niihin laadituista vastineista
- asemakaavan kartta merkintöineen
- asemakaavan selostus.
Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422
4870.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy tehdyt asemakaava-aineistoon tehdyt muutokset
ja esittää valtuustolle kaavan hyväksymistä.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastus
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Tilapäislainan myöntäminen Kuninkaanmännyn Vesi Oy:lle
1142/02.05.06/2020
Khall 28.09.2020 § 248
Kuninkaanmännyn Vesi Oy on kesän 2020 aikana rakennuttanut
siirtoverkostoa Eurassa. Siirtoverkosto on osa eteläisen Satakunnan ja
Laitilan alueellisen vedenhankinnan turvaamista. Rakennusurakka on
valmistumassa ja tilapäinen rahoitustarve ennen kuin Kuninkaanmännyn Vesi
saa nostettua uutta lainaa on noin 250 000 euroa. Uuden 3 milj. euron lainan
takaukset on hyväksytty sekä Euran 21.9. että Laitilan 14.9.valtuustoissa.
Kuninkaanmänny Vesi maksaa tässä anotun tilapäisen lainan Euran kunnalle
välittömästi takaisin, kun edellä mainittu laina on saatu nostettua.
Hallintosäännön (23§) mukaan kunnanhallitus vastaa lainan antamisesta
kuntakonserniin kuuluvalle yhteisölle. Kunta saa tällä hetkellä edullisesti
lainaa ja koska Kuninkaanmännyllä ei vielä ole liikevaihtoa, ehdotetaan ettei
lainasta peritä korkoa.
Kuntalain 129 §:n mukaan:
"Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan
kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa,
takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä
taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä
määräysvallassa.
Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain
perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy
yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen.” Vesihuoltolain 6 §:n
mukaan: ”Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään
toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.”
Kuninkaanmännyn Vesi Oy on Laitilan ja Rauman kaupunkien, Euran kunnan
ja Kokemäen Vesihuolto Oy:n (Kokemäen kaupungin 100 %:n omistus)
omistama yhtiö. Yhtiön investointihanke kohdistuu osakaskuntien vedenjakelun varmistamiseen. Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n toiminta on kuntien
toimialaan kuuluvaa lain edellyttämän palvelun tuottamista eikä se vääristä
kilpailua. Haettava 250 000 euron tilapäinen laina ei ole kunnan Vesihuollon
vuosi-investointien tai taseen määrään suhteutettuna merkittävä ja muodosta
näin isoa taloudellista riskiä.
Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059
Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastus
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suoritettava välittömästi kun Kuninkaanmännyn Vesi Oy on saanut
nostettua suunnitellun 3 miljoonan euron lainan.
Tilapäisestä lainasta on laadittava velkakirja, jonka molemmat osapuolet
allekirjoittavat. Talousjohtaja valtuutetaan laatimaan velkakirja edellä
mainituin ehdoin sekä suorittamaan lainan maksuun liittyvät toimet
velkakirjan allekirjoituksen jälkeen.
Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjamerkintä: tekninen johtaja Kimmo Haapanen poistui kokouksesta
ko. asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 17:03.

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

EURAN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 249

14/2020

16 (36)

28.09.2020

Eroanomus luottamustoimesta / uuden jäsenen valinta
757/00.00.01/2020
Khall 28.09.2020 § 249
Ville Linden on anonut kirjeellään eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja muista mahdollisista luottamustoimista Euran kunnassa paikkakunnalta
muuton takia.
Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan
kunnallisissa toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla
vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.
Kuntaliiton 11/2017 yleiskirjeen mukaan tarkastuslautakuntaa koskevilla vaalikelpoisuusrajoituksilla pyritään varmistamaan hallinnon ja talouden tarkastuksen riippumattomuutta ja luotettavuutta. Samat vaalikelpoisuuden rajoitukset
koskevat myös tilintarkastajaa. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole
(Kuntalaki 75 §):
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen,
kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin
hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n
2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422
4020.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Ville Lindenille
eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastus
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Lausunnon antaminen Satakuntaliiton vuoden 2021 talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta 2021-2023
1174/00.04.01/2020
Khall 28.09.2020 § 250
Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain.
Jäsenkunnille annetaan mahdollisuus tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi pyytämällä jäsenkuntien kirjalliset lausunnot talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta.
Satakuntaliiton vuoden 2021 talousarviossa merkittävin kulujen nousu on
henkilöstökulujen lisäys, joka johtuu virka- ja työehtosopimuksen mukaisista
yleiskorotuksista 1.8.2020 ja 1.4.2021. Osa vakinaisen henkilöstön työpanoksesta on kohdistettu erillisrahoitetuille hankkeille ja sote-uudistuksen valmisteluun, joten henkilöstömenot pienenevät tilapäisesti Satakuntaliiton viraston
kustannuspaikalla.
Liiton viestintää, tiedotusta ja toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitteena Satakunnan kehittämistavoitteiden edistäminen ja vuoropuhelun tiivistäminen
keskeisten sidosryhmien kanssa. Satakunnan vetovoimatekijöitä tuodaan eri
kanavien kautta julkisuuteen ja haetaan positiivista Satakunta -näkyvyyttä.
Aluekehityksen toimialalla toteutetaan Satakunnan uuden maakuntasuunnitelman valmistelu niin, että uusi maakuntasuunnitelma voidaan hyväksyä maakuntavaltuustossa vuoden 2021 aikana. Aluekehityksen toimiala valmistelee
vuonna 2021 uuteen maakuntasuunnitelmaan pohjautuvana maakuntaohjelman 2022–2025. Lisäksi aluekehityksen toimiala seuraa ja edistää
maakuntaohjelman 2018–2021 temaattisten kehittämiskokonaisuuksien
toteutumista. Aluekehityksen toimialan tavoitteena on myös vahvistaa kuntien
ja maakuntien välistä yhteistyötä, edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, vahvistaa aluekehittämistä tukevaa verkostoitumista sekä tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, edistää aluekehitykseen liittyviä
kansainvälisiä asioita, koordinoida maakunnan alue-ennakointia, osaamis- ja
koulutustarpeiden ennakointia sekä aluetietopalvelua, toteuttaa alueellista
rakennerahasto-ohjelmaa (2014–2020) ja
huolehtia maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta. Vuonna 2021 korostuu EU:n elpymis- ja toipumisrahoituksen sekä uuden ohjelmakauden
(2021–2027) valmistelu yhteistyössä Etelä- ja Länsi-Suomen muiden maakuntien kanssa. Lisäksi toimialan vastuulla on yhteen sovittaa kulttuuria koskevia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä osana maakuntaohjelman toteutusta, edistää matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyötä sekä järjestöyhteistyötä.
Alueiden käytön toimialan keskeisiä painopisteitä ovat Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja vuonna 2019 lainvoiman
saavuttaneen Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 toteutumisen edistäminen
ja seuranta. Vuonna 2021 aktivoidaan kokonaismaakuntakaavan
uudistamiseen liittyvää työtä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ja selvitysten laatimisella Satakunnan maakuntasuunnitelman asettamista lähtökohdista. Vuoden 2020 lopulla maakuntavaltuustosPöytäkirjan tarkastus
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sa hyväksyttävän Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelman toteuttamisen edistäminen ja vaikuttavuuden arviointiin osallistuminen
ovat lähivuosien tehtävinä
yhteistyössä rannikkoliittojen ja ympäristöministeriön kanssa. Lisäksi vuonna
2021 uudistetaan Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Länsi-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman peruslinjauksia hyödyntäen.
Satakuntaliitto on vastannut vuoden 2020 alkupuolelta lähtien Satakunnan
sote-uudistuksen valmistelusta (Satasote) sekä Satakunnasta STM:lle tehtyjen sote-toiminnan kehittämisen hankerahoitusten (tulevaisuuden sote-keskus sekä soterakenneuudistus) hankehallinnoinnista. Vuoden 2021 aikana
tämä työ jatkuu ainakin siihen asti, kunnes uudet sote-maakunnat saadaan
perustettua ja niille muodostetaan
oma väliaikaishallintonsa.
Talousarvioesityksen mukaan Satakuntaliiton toimintakulut vuodelle 2021
ovat 3 066 448 euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään perussopimuksen mukaan talousarviovuotta edeltävänä vuonna valmistuneen verotuksen kunnallisvero- ja yhteisöverokertymien mukaisessa suhteessa. Ennakkotieto kuntien maksuosuuksista esitetään talousarvioluonnoksessa, lopullinen
laskelma päivitetään verotietojen valmistuttua. Arvio Euran kunnan
maksuosuudesta on 125 317 euroa.
Esityslistan oheismateriaalina on Satakuntaliiton talousarvio 2021 ja
taloussuunnitelma 2021 – 2023.
Hallintosäännön 22 § mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien yleiseen toimivaltaan ja tehtäviin kuuluvat toimialallaan antaa lausunnot toimialaansa
kuuluvissa asioissa, ellei asia luonteensa, laajuutensa tai
merkityksensä puolesta ole sellainen, että se kuuluu valtuuston tai kunnanhallituksen päätettäväksi. Tältä osin asian ratkaisee kunnanjohtaja.
Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422
4020.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Euran kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Satakuntaliiton vuoden 2021 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023, että kuntien maksuosuuksien mahdollisimman kohtuullinen korotus valtakunnallisten työmarkkinaratkaisujen jälkeen on myönteinen asia.
Kunnanhallituksella ei ole muuta lausuttavaa Satakuntaliiton vuoden 2021 talousarviosta tai taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus
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Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
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Yrityskoordinaattorin toimen perustaminen
1184/01.01.00/2020
Khall 28.09.2020 § 251
Hallintosäännön mukaan kunnan palveluorganisaatio muodostuu kuntajohtamisesta ja kuudesta kuntajohtamisen alaisena toimivasta palvelualueesta.
Uusimpana palvelualueena aloitti 1.5.2018 vetovoimapalveluiden palvelualue,
jota johtaa kehitysjohtaja. Kunnanhallitus muutti kehittämispäällikön viran
kehitysjohtajan viraksi 1.6.2018 lukien, jolloin virka-asema on palvelualuejohtaja ja tehtäväalueena vetovoimapalveluiden palvelualue.
Kehitysjohtaja Anita Silanterä irtisanoutui virasta keväällä 2019 ja virka on ollut siitä asti täyttämättä. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.5.2019 §
188 seuraavaa: kunnanjohtaja hoitaa toistaiseksi päävastuullisena vetovoimapalveluiden palvelualueen johtamisen ja kehitysjohtajan tehtävät
10.6.2019 alkaen enintään vuoden ajan. Kunnanjohtaja päättää tarkemmin
kehitysjohtajan tehtävien jaosta muille palvelualuejohtajille ja vetovoimapalveluiden henkilöstölle. Viranhoito ratkaistaan tarkemmin myöhemmin. Kehitysjohtajan virka päätettiin syksyllä 2019 osana yhteistoimintaneuvotteluiden
toimeenpanoa jättää toistaiseksi täyttämättä.
Kehitysjohtajan viran lakkauttaminen tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn
myöhemmin. Osana tätä valmistellaan myös edelleen valtuuston käsittelyyn
hallintosäännön muutokset, joita kehitysjohtajan viran lakkauttaminen
edellyttää.
Euran kunnassa on lukuisia eri alan yrityksiä ja vuosittain perustetaan noin 60
uutta. Vilkas elinkeinoelämä ja yrittäjyys ansaitsevat Eurassa hyvät ja toimivat
yrityspalvelut. Korkea työpaikkaomavaraisuus ja työssäkäyntiaste sekä
edullinen sijainti ovat Euran vahvuuksia. Tähän liittyen kunnanhallitukselle
esitetään yrityskoordinaattorin toimen perustamista.
Hallintosäännön 31 § mukaan kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Työsopimussuhteisen
palvelussuhteen osalta toimitaan vastaavasti mitä virkasuhteesta on määrätty
tässä pykälässä. Hallintosäännön 33 § mukaan virkasuhteeseen ottava
viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista ja niiden muuttamisesta,
jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa tai muutoin säädetty.
Työsopimussuhteisen palvelussuhteen osalta toimitaan vastaavasti mitä
virkasuhteesta on määrätty kelpoisuusvaatimusten osalta.
Uusi toimi sijoittuisi vetovoimapalveluiden palvelualueelle, jota johtaisi edelleen kunnanjohtaja. Hallintosäännön 35 § mukaan palvelualuejohtajat valitsevat palvelualueensa muun vakinaisen henkilöstön vastuualuepäällikön
esittelystä. Asian luonteen vuoksia uuden toimen haku- ja valintaprosessin
suorittaisi kuitenkin kunnanhallitus.
Uuden toimen keskeiset tehtävät liittyvät uusien yritysten ja työpaikkojen sijoittumiseen. Keskeisiä välineitä ovat uudet kaavoitetut ja rakennetut alueet,
vapautuneet toimitilat, henkilön mukanaan tuomat verkostot, aloitteellisuus ja
innovatiivisuus. Tehtävässä onnistuminen edellyttää alan vahvaa työkokemusta ja näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta. Eduksi ovat soveltuva koulutus,
valmiit verkostot, innovatiivisuus sekä aktiivinen ja myönteinen ote. Valmius
Pöytäkirjan tarkastus
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liikkumiseen on välttämätön. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES
mukaisesti. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Tehtävään voi esittää palkkatoiveen. Palkkauksesta päätetään lopullisesti toimeen henkilöä valittaessa kunnanhallituksen asettamien rajojen mukaisesti.
Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422
4020.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus perustaa yrityskoordinaattorin toimen ja antaa tehtävälle täyttöluvan.
Kelpoisuusvaatimuksena on alan vahva työkokemus ja näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta

Asian käsittely

Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Esa Mäkitalo
esitti Petri Salmisen kannattamana, että päätösehdotusta täydennetään
seuraavalla tavalla: yrityskoordinaattori raportoi suoraan kunnanhallitukselle
ja toiminnan tueksi perustetaan seurantaryhmä.
Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu
päätösehdotus puheenjohtaja totesi, että suoritetaan kättennostoäänestys.
Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyksessä kunnanjohtajan pohjaesitystä kannatti: Äänestyksessä Esa Mäkitalon esitystä kannatti: Harri Lehtonen, Petri
Salminen, Päivi Kyllöinen, Esa Mäkitalo, Virve Vuohijoki, Marjatta Sillanpää,
Minna Siivonen, Seija Ilomäki ja Jukka Virta.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti alkuperäisen päätösehdotuksen
täydennettynä Esa Mäkitalon esityksellä:
Kunnanhallitus perustaa yrityskoordinaattorin toimen ja antaa tehtävälle
täyttöluvan.
Kelpoisuusvaatimuksena on alan vahva työkokemus ja näyttöjä
tuloksellisesta toiminnasta.
Yrityskoordinaattori raportoi suoraan kunnanhallitukselle ja toiminnan tueksi
perustetaan seurantaryhmä.
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Yrittäjyyttä Ruukinpuistoon -hanke
1177/00.04.02/2020
Khall 28.09.2020 § 252
Kauttuan Ruukinpuistossa on käynnissä kiinteistöjen omistuksessa ja palvelujen tuottamisessa uudelleenjärjestelyjä. Pitkään alueella toiminut A. Ahlström
Kiinteistöt Oy on luopunut ja luopumassa kiinteistökannastaan ja siirtämässä
palvelutuotantoaan uusille toimijoille. Tähän yhteyteen on suunniteltu
käynnisteltäväksi hanke, johon haetaan rahoitusta Satakunnan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 30.9.2020
mennessä. Kunta toimisi hankkeen päätoteuttajana ja Satakunnan
ammattikorkeakoulu Oy (Samk)osatoteuttajana.
Hankkeella luodaan edellytyksiä uudelle yrittäjyydelle ja edistetään ammattimaisen ja ympärivuotisen yritystoiminnan kehittämistä Kauttuan Ruukinpuiston toimintaympäristössä. Hankkeen avulla vahvistetaan Ruukinpuiston
toimijoiden yhteistyötä, uudistetaan ja luodaan toimintamalleja sekä kytketään
Ruukinpuiston alue matkailun yhteistyöhön laajemmin. Tavoitteena on
toiminnan kehittäminen palvelemaan sekä paikallisia ja lähiseudun asukkaita
että matkailijoita laadukkaasti, kestävästi ja ympärivuotisesti.
Hankkeessa muun muassa laaditaan Ruukinpuiston kehittämissuunnitelma,
etsitään uusia yrittäjiä ja palvelujentuottajia, parannetaan kohteen tunnettuutta, suunnitellaan kokeiluja Ruukinpuiston elävöittämiseksi ja kannustetaan
alueen yrittäjiä omien kehittämistoimenpiteiden käynnistämiseen yhdessä ja
yrityskohtaisesti. Hankkeen tehtävänä on myös hakea uusia yrittäjiä ja
yrityksiä palvelujen tuottajiksi turvaamaan ja laajentamaan alueen ja kunnan
palvelujentarjontaan. Osana hankkeen kehittämistyötä toimenpiteiden
vaikutuksia myös arvioidaan ja niistä kerätään palautetta.
Euran kunta on päättänyt hankkia aiemmin ostamansa Tallintorin ympärillä
olevat kylmät rakennukset (talli, ratasvaja, kuivuri ja maitokoppi) maapohjineen mahdollistamaan monipuolisten palvelujen ja tapahtumien järjestämisen
Ruukinpuistossa.
Hankkeen kokonaiskustannuksen ovat noin 70.000 euroa, josta kunnan
osuus on n. 12.000 euroa, Samk:n 2.000 euroa ja loppuosa n. 56.000 euroa
rahoitetaan Manner-Suomen kehittämisohjelmasta. Hanke ajoittuu kolmelle
vuodelle 1.10.2020 - 31.12.2022 ja hankkeelle palkataan puolipäiväinen
hankekordinaattori.
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on erityisesti luoda ja toteuttaa hankkeelle ja
sen jälkeiselle ajalle vaikuttavuusarviointi.
Hallintosäännön 23 §:n kohdan 33 mukaan kunnanhallitus päättää EU tai
muihin ylikunnallisiin hankkeisiin osallistumisesta.
Esityslistan oheismateriaalina on hankehakemus ja sopimusluonnos.
Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Juha Majalahti, puh. 044 422 4000.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hakea ja käynnistää Yrittäjyyttä Ruukinpuistoon

EURAN KUNTA

Pöytäkirja
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-yhteistyöhankkeen hankehakemuksen mukaisesti ja hyväksyy samalla
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa tehtävä sopimusluonnoksen
hankkeen osatoteutuksesta.
Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään hankehakemukseen ja
sopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä teknisiä ja sisällöllisiä
muutoksia.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

EURAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 228
§ 253

14/2020
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14.09.2020
28.09.2020

Oikaisuvaatimus / Taksi Mika Vieno
949/02.05.01/2020
Khall 14.09.2020 § 228
Mika Vieno hakee oikaisua kunnanjohtajan viranhaltijapäätökseen (12.8.2020
§ 36), jolla on hylätty hänen hakemuksensa yksinyrittäjien avustukseen
koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin. Viranhaltijapäätöksen
mukaan Euran kunta ei myönnä Taksi Mika Vienolle yksinyrittäjän avustusta
koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin, koska koronatuen
myöntämisen kriteerit eivät täyty. Tähän liittyvän selvityksen mukaan
hakemus ei täytä yksinyrittäjyyden eikä päätoimisuuden kriteerejä.
Oikaisuvaatimuksen mukaan yksinyrittäjän korona-avustuksen hylkäämiseen
ei ollut Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisia perusteluita. Tarkemmat perustelut esityslistan oheismateriaalina olevassa oikaisuvaatimuksessa.
Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassa olevan YEL-vakuutuksen
ja liikevaihdon perusteella. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen.
Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset
edellytykset (esimerkiksi liiketoiminnan vähentyminen ja kannattava
liiketoiminta), mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin. (lähde: työ- ja elinkeinoministeriö)
Hakija Mika Vieno toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että sivutulot eivät vaikuta
tukikelpoisuuteen. Hakijaa on kuultu ja hän on kertonut 29.7.2020, että on
itse kuitenkin kokopäiväisessä ansiotyössä verokirjalla, ollut jo useamman
vuoden. Täten päätoimisuuden kriteeri ei täyty.
Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422
4020.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hylkää Taksi Mika Vienon oikaisuvaatimuksen, koska päätoimisuuden kriteeri ei täyty.
Kunnanjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:
Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.

Khall 28.09.2020 § 253
Hallintolain 2. luvussa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Lain 6 § mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä
käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa
tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen
perusteella oikeutettuja odotuksia.
Viranhaltijaa koskee Perustuslain 2 § 3 mom. säädös, jonka mukaan julkisen
Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

14/2020
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vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Lisäksi viranhaltijaa koskee Perustuslain 118 § 1. ja 2.
mom. säädökset, joiden mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen
päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. Esittelijä on
vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt
päätökseen eriävää mielipidettään.
Yksinyrittäjän korona-avustusten myöntämisperusteet on laadittu keväällä
2020 kiireellisellä aikataululla, jonka myötä näiden tulkinta herättää tiettyjä ristiriitoja. Hallintolain mukaisen tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi normien ja
ohjeistuksien tulkinta edellyttää tiettyä ehdottomuutta ja yhdenvertaista linjaa
hallinnossa asioivien kohdalla.
Laaja-alainen kokonaisarvio tämän poikkeuksellisen ajan keskellä kuitenkin
osoittaa, että yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämisperusteet täyttyisivät käsiteltävässä tapauksessa. Huomioon ottamatta yritysmuotoa tai sisäisiä
järjestelyjä, yrittäjätuloa saa tosiasiallisesti yksi henkilö yksinyrittäjän
korona-avustuksen myöntämiskriteerien hengen mukaisesti.
Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422
4020.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hylkää kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen ja myöntää yksinyrittäjän korona-avustusta Taksi Mika Vienolle hakemuksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

EURAN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 254

14/2020

25 (36)

28.09.2020

Oikaisuvaatimus / Ohjelmapalvelu Meriklaari
949/02.05.01/2020
Khall 28.09.2020 § 254
Esa-Jukka Helin (Ohjelmapalvelu Meriklaari Oy) hakee oikaisua kunnanjohtajan viranhaltijapäätökseen (7.9.2020 § 43), jolla on hylätty hänen hakemuksensa yksinyrittäjien avustukseen koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin
vaikeuksiin. Viranhaltijapäätöksen mukaan Euran kunta ei myönnä
Ohjelmapalvelu Meriklaari Oy:lle yksinyrittäjän avustusta koronaepidemian
aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin, koska koronatuen myöntämisen
kriteerit eivät täyty. Tähän liittyvän selvityksen mukaan yrittäjä ei toimi
päätoimisesti yrityksessä ja yrityksessä on työntekijä.
Oikaisuvaatimuksen tarkemmat perustelut esityslistan oheismateriaalina olevassa oikaisuvaatimuksessa.
Hallintolain 2. luvussa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Lain 6 § mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä
käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa
tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen
perusteella oikeutettuja odotuksia.
Viranhaltijaa koskee Perustuslain 2 § 3 mom. säädös, jonka mukaan julkisen
vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Lisäksi viranhaltijaa koskee Perustuslain 118 § 1. ja 2.
mom. säädökset, joiden mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen
päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. Esittelijä on
vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt
päätökseen eriävää mielipidettään.
Yksinyrittäjän korona-avustusten myöntämisperusteet on laadittu keväällä
2020 kiireellisellä aikataululla, jonka myötä näiden tulkinta herättää tiettyjä ristiriitoja. Hallintolain mukaisen tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi normien ja
ohjeistuksien tulkinta edellyttää tiettyä ehdottomuutta ja yhdenvertaista linjaa
hallinnossa asioivien kohdalla.
Laaja-alainen kokonaisarvio tämän poikkeuksellisen ajan keskellä kuitenkin
osoittaa, että yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämisperusteet täyttyisivät käsiteltävässä tapauksessa. Huomioon ottamatta yritysmuotoa tai sisäisiä
järjestelyjä, yrittäjätuloa saa tosiasiallisesti yksi henkilö yksinyrittäjän
korona-avustuksen myöntämiskriteerien hengen mukaisesti.
Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422
4020.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hylkää kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen ja myöntää yksinyrittäjän korona-avustusta Ohjelmapalvelu Meriklaarille hakemuksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus:

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

EURAN KUNTA

Pöytäkirja
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus
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EURAN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 255
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28.09.2020

Käsittelyssä olevat valtuustoaloitteet 2020
205/10.00.01/2017, 1275/10.04.03/2018, 53/14.00.01/2019, 1043/10.04.07/2020
Khall 28.09.2020 § 255
Hallintosäännön 109 § mukaan kunnanhallituksen on kaksi kertaa vuodessa,
helmi- ja syyskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Huomioitava on, että myös yksittäiset aloitteet tuodaan valtuuston käsittelyyn
asian loppuun saattamiseksi.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän 27.3.2017 jättämä valtuustoaloite;
Rata-alueen maapohjan hankkiminen kuntien omistukseen.
Valtuustoaloite on lähetetty 24.4.2017 teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Kiukainen-Kauttua-Säkylä rataosan lakkauttamiseksi. Väylävirasto on pyytänyt
helmikuun alussa 2019 ratalain mukaisesti Euran kuntaa asettamaan suunnitelman yleisesti nähtäväksi. Lisäksi Väylävirasto on pyytänyt Euran kuntaa
lausunnossaan ilmoittamaan, haluaako kunta ostaa lakkautettavan rautatien
aluetta.
Aloitetta ei ole vielä esitetty valtuustolle loppuun käsitellyksi, koska prosessi
on edelleen kesken.
Euran Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti 1.10.2018 valtuustoaloitteen, joka koski JVP Eura Oy:n purkuputki-investoinnin käynnistämistä.
Valtuustoaloite on lähetetty 8.10.2018 teknisten palveluiden valmisteltavaksi,
yhdessä JVP Eura Oy:n kanssa. Kunnanhallitus on antanut lausunnon
14.1.2019 Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle JVP-Eura Oy:n Jätevesien
purkupaikkavaihtoehtoja koskevasta selvityksestä ja luvan muuttamisesta.
JVP-Eura Oy:ssa on käsitelty laajasti puhdistettujen jätevesien purkuputki-investointiasiaa.
Purkuputki-investoinnin toteuttaminen maksaisi vähintään useita miljoonia euroja riippumatta mikä vaihtoehtoisista uusista purkupaikoista valittaisiin tehtäväksi. Uusi purkupaikka vaatisi ympäristövaikutusten arvioimisen ja luvittamisen. Purkuputki-investoinnin toteuttaminen nostaisi erittäin merkittävästi
jätevedenpuhdistuskustannuksia suurten investointien poistojen myötä,
purkuputkistojen ylläpidon ja pumppausenergian johdosta käyttökustannuksia. Väistämättä tämä tarkoittaisi jäteveden puhdistuskustannuksien voimasta
nousua, jolloin maksajina olisivat kunnalliseen jätevesiverkoston liittyjät eli
JVP-Eura Oy:n kaikki asiakkaat. Asiakkaina on myös teollisuutta, jonka
kilpailukyky heikkenisi verrattuna muihin lähikuntiin, joissa olisi käytössä
edullisemmat jäteveden puhdistuskustannukset.
Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

EURAN KUNTA

Pöytäkirja
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JVP-Eura Oy:n puhdistamoon ja Euran kunnan jätevesiverkostoon on investoitu ja saneerauksia toteutettu. Näillä toimilla on saatu jäteveden puhdistuksen jatkuvaa toimintakykyä ja toimintavarmuutta parannettua merkittävästi
viime vuosina. Oikeitten toimien johdosta kuormitusvaikutukset vesistöön
ovat vähentyneet oleellisesti.
Edellä olevien tosiasioiden vuoksi JVP-Eura Oy on hakenut AVI:lta purkupaikan säilyttämistä nykyisessä purkupaikassa Eurajoessa. AVI on antanut päätöksen 12.12.2019 purkupaikan säilyttämiseksi JVP-Eura Oy:n esittämällä
tavalla Eurajoessa. Kuitenkin ehdollisesti niin että puhdistamon toimintavarmuutta tulee parantaa AVII:n esitettävän investointisuunnitelman mukaisesti
ja lisäksi puhdistamon on toteutettava ympärivuotista hygienisointivelvoitetta
jne. Päätökseen on kohdistettu useita valituksia ja se ei ole vielä
lainvoimainen.
Aloitetta ei ole vielä esitetty valtuustolle loppuun käsitellyksi, koska prosessi
on edelleen kesken.
Valtuutettu Ari Reunanen jätti 14.1.2019 valtuustoaloitteen koskien julkisilla hankinnoilla työllistymisen tukemista
Valtuustoaloite on lähetetty 4.2.2019 konsernin tukipalveluiden
palvelualueelle valmisteltavaksi.
Aloitetta ei ole vielä esitetty valtuustolle loppuun käsitellyksi, koska prosessi
on edelleen kesken.
Etelä-Euran valtuutetut jättivät 18.5.2020 valtuustoaloitteen koskien Rinnolan ja Koskelman korjausinvestointeja.
Valtuustoaloite on lähetetty 1.6.2020 teknisten palveluiden palvelualueelle
valmisteltavaksi.
Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta 24.6.2020§ 62; Tilapalvelut varautuu käynnistämään kuntokartoitusten / -tutkimusten hankinnan Kotiipiirin,
Jokimutkan, Koskelman ja Rinnolan kiinteistöihin vuoden 2020 aikana.
Kunnanhallitus 31.8.2020 § 201; Kunnanhallitus merkitsee tilapalvelujen toimenpiteet tiedokseen ja toteaa, että määrärahaesityksiin palataan selvitysten
valmistuttua.
Aloitetta ei ole vielä esitetty valtuustolle loppuun käsitellyksi, koska prosessi
on edelleen kesken.
Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422
4020.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi
valtuustoaloitteet, joita valtuusto ei ole lopullisesti käsitellyt.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 256
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28.09.2020

Täyttölupien myöntäminen
1181/01.01.01/2020, 1186/01.01.01/2020, 1179/01.01.01/2020, 1188/01.01.01/2020
Khall 28.09.2020 § 256
Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.9.2019 § 271 linjannut, että toistaiseksi
voimassa oleviin virka- ja työsuhteisiin täyttöluvat myöntää edelleen
kunnanhallitus. Yli kolmen kuukauden määräaikaisiin virka- ja
työsuhteisten täyttöluvat päättää kunnanjohtaja johtoryhmän käsittelyn
jälkeen.
Täyttölupia on anottu seuraavasti:
- Ruokapalvelutyöntekijä, Tekniset palvelut/ Ruokapalvelut/ Sote-keskus
keskuskeittiö
- Sosiaalityöntekijä, Perusturvapalvelult / Lasten ja nuorten palvelut/
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
- Sosiaaliohjaaja, Perusturvapalvelut/ Lasten ja nuorten palvelut/
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
- Suuhygienisti, Perusturvapalvelut, sote-avopalvelut, suun terveydenhuolto

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

EURAN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 257
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28.09.2020

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset
Khall 28.09.2020 § 257
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja
voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännön 27 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen
käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja
kunnanjohtaja.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa
kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Kuntalain 92 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa
kuitenkaan ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai
toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita.
3) kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä
asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat toimielinten pöytäkirjat ja
viranhaltijoiden päätökset:
Lautakunnat:
- Perusturvalautakunta 15.9.2020
Viranhaltijat:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan ja kulttuuripäällikön päätökset
ajalta 9.9. - 23.9.2020
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä esitettyjen
toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

EURAN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 258

28.09.2020

Ilmoitusasiat
Khall 28.09.2020 § 258
Satakuntaliitto
- maakuntahallituksen pöytäkirja 14.9.2020
- satasote ohjausryhmän pöytäkirja 26.8.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta
- otteet 08.09.2020§ 21 ja § 22
Huittisten sivistyslautakunta
- 15.9.2020 Sataopisto
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus
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EURAN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 259

14/2020
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Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Khall 28.09.2020 § 259
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan esittämät ajankohtaiset asiat
tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

EURAN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 260

14/2020

28.09.2020

Muut asiat
Khall 28.09.2020 § 260
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus käsittelee mahdolliset muut esille tulevat asiat.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 243 - 247, 249, 250, 255, 257- 260
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittuihin
päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla.
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran
kunnanhallitukselle.
Pykälät 248, 251 - 254, 256
Oikaisuvaatimusviranomainen
Euran kunnanhallitus
Sorkkistentie 10
27510 EURA
sähköposti: kirjaamo@eura.fi
puh. 02 839 901
fax 02 865 2059
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL § 140)

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
VALITUSOSOITUS, kunnallisvalitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Pykälät 253, 254
Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Yliopistonkatu 34, PL 32
20101 TURKU
telefax 010 36 42414
sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

EURAN KUNTA

Valitusaika

Pöytäkirja
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valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa pöytäkirjan nähtävillä olosta yleisessä tietoverkossa. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL § 140)

Valitusosoitus vaikutukseltaan vähäisen muun kuin ranta-asemakaavan muutosta koskevaan päätökseen
MRL 191 § mom 1441/2006
Pykälät
Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
puh. 029 564 2400, fax 029 564 2414
sähköposti: turku.hao@om.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta valituksen
voivat tehdä ne, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on
toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan
liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytössä on
vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa
kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun
kyse on vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan
hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen
oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL § 140)
Pöytäkirja on asetettu nähtäville 30.9.2020
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
• valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
• muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on
mainittava myös laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Pöytäkirjan tarkastus
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Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 21 §:ssä säädetään.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanhallitus

