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Valtuustosopimus vuosille 2018 – 2021 

Valtuustosopimus on valtuustoryhmien yhdessä valmistelema, valtuustokauden kattava 
asiakirja. Sopimuksen tarkoituksena on saavuttaa päätöksenteossa suunnitelmallisuus ja 
pitkäjänteisyys. Sopimuksella pyritään tuomaan kuntastrategian sisällöt käytännön 
toiminnan ohjenuoriksi siten, että sekä poliittiset päättäjät että viranhaltijat toimivat samaan 
suuntaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtuustosopimuksen lisäksi kunnan toimintaa 
ohjataan hallintosääntöä noudattaen kuntastrategian, sen toteuttamiseksi laadittujen 
toimintaohjelmien sekä talousarvion ja –suunnitelman kautta. 
 
 

1. VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS 

Kaikki kuntaa edustavat henkilöt, niin viranhaltijat kuin poliittiset toimijat, viestivät 
kunnasta ja sen toiminnasta mahdollisimman asialliseen ja positiiviseen sävyyn.  

Viestintä valtuustoryhmien välillä pidetään avoimena ja vaikeista asioista pyritään 
löytämään ryhmien välillä yhteisymmärrys valmisteluvaiheessa. Erilaiset 
mielipiteet hyväksytään ja niitä kunnioitetaan. 

Kukin toimija pyrkii omalla toiminnallaan lisäämään luottamusta olemalla avoin ja 
luottamalla siihen, että Eurajoen kunnassa viranhaltijat ja luottamushenkilöt 
pyrkivät toimimaan kunnan ja kuntalaisten parhaaksi. 

 

2. TALOUS 

Veroprosentit ja palvelumaksut pidetään seudullisesti kilpailukykyisinä. 
Vuosikatteelle ei aseteta tavoitetta, vaan kunnanhallitus asettaa vuosittaisen 
menokehyksen verrattuna edellisen vuoden toteutuneisiin menoihin.  

Käyttötalousmenojen kasvu pyritään taittamaan ja menot kääntämään laskuun. 
Uusiin virkoihin ja toimiin haetaan hallintosäännön määräämällä tavalla täyttöluvat. 
Kunnan maksuvalmius säilytetään ympäri vuoden. 

Investointitaso pyritään suhteuttamaan vuosikatteen mukaan.  Uudet investoinnit 
tuodaan talousarvioon taloussuunnitelman kautta, ellei äkillistä, pakottavaa syytä 
tuoda suoraan talousarvioon tai lisätalousarviona valtuustolle ilmene. 
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3. PALVELUVERKKO JA ALUEIDEN KEHITTÄMINEN 

Palveluja kehitetään pitäen painopiste ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. 

Sopimuskautena turvataan nykyiset lähipalvelut sekä niiden vahvistaminen ja 
kehittäminen huomioiden mahdollisen maakuntauudistuksen aiheuttamat 
muutokset. Nykyinen kouluverkko säilytetään ja koulukiinteistöt pidetään hyvässä 
kunnossa ja turvallisina käyttäjilleen. Kotihoidontuen kuntalisä ja aamu- ja 
iltapäivähoidon tarjonta säilytetään nykyisellään.  

Monimuotoisia asumismahdollisuuksia kehitetään mahdollistavalla ja ripeällä 
kaavoittamisella koko kunnan alueella. Eurajokea markkinoidaan kahden 
kaupungin työssäkäyntialueilla sijaitsevana merenrantakuntana, jossa kylien 
elinvoiman turvaamisella tarjotaan maaseutumaista asumista kaiken ikäisille. 
Molempia kuntakeskuksia kehitetään tasavertaisesti. 

 

4.  MUUTOKSIIN VARAUTUMINEN JA SUUNNITELMALLISUUS 

Investointeihin käytettäviin suunnittelumäärärahoihin kiinnitetään huomiota ja 
suunnittelut kilpailutetaan. Investointeihin varatuissa määrärahoissa pysytään ja 
ylityspyynnöt tuodaan päätöksentekoon ennen määrärahan ylittävän työn 
aloittamista tai hankinnan tekemistä. 

Kunnan omaa vuokra-asuntokantaa tarkastellaan kriittisesti ja varaudutaan 
luopumaan taloyhtiöistä mahdollisen yhteistyökumppanin löytyessä. 
Kiinteistökantaa tarkastellaan kriittisesti ja varaudutaan luopumaan kunnalle 
tarpeettomista kiinteistöistä. 

Edistetään rohkeasti Eurajoen saavutettavuutta eri liikennemuodoilla. 
Hyödynnetään valtatie 8:n linjauksen aiheuttama muutos Eurajoen eteläisen 
kirkonkylän keskustaan. Suhtaudutaan myönteisesti henkilöjunayhteyksien 
avaamiseen Raumalta sisämaahan päin. Toimitaan seudullisesti yhteistyössä 
liikenneyhteyksien kehittämisessä tarvittaessa myös taloudellisten resurssien 
kautta. 

 

5. VALTUUSTOSOPIMUKSEN ARVIOINTI JA TARKASTELU 

Sopimuksen toteutumista arvioidaan ja sen sisältöä tarkastellaan vuosittain 
valtuuston talousarvioseminaarien yhteydessä. 

 




