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Eurajoen kunnan palvelutaso säilytetään erinomaisella tasolla 

 

 

 

Yhdistyneen Eurajoen ensimmäinen täysi vuosi on lähes takanapäin ja vuoden 2018 

talousarvion valmistelussa on kiinnitetty huomiota nykyisen palvelutason ylläpitämi-

seen ja uuden organisaation toiminnan vakiinnuttamiseen. Eurajoen kunnan erin-

omaisen palvelutason ylläpito on yksi kuntamme vetovoimatekijä ja sen säilyttäminen 

on yksi strategisia päätavoitteita.  

 

Eurajoen vakaan taloudellisen aseman turvaa vahva veropohja, jonka johdosta kun-

nalliset maksut ja veropohja ovat kilpailukykyisellä tasolla. Eurajoen kunnallisveropro-

sentti 18,00 on Satakunnan alhaisin. Keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2017 

Suomessa on 19,91.  

 

Taloussuunnitelmavuosien suunnittelu on kunnissa hankalaa, koska tulevien vuosien 

mahdolliset muutokset sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä maakuntahallinnon osalta 

eivät ole tarkasti tiedossa. Kunnat ovat tottuneet toimimaan viime vuosina epätietoi-

suuden tilassa, mutta tähän asiaan toivoisi muutosta valtionhallinnon tasolla. Kunnille 

on tärkeää suunnitella palveluitaan ja ennen kaikkea talouttaan useiksi vuosiksi 

eteenpäin.  

 

Eurajoen kunnan osalta valtionosuuksiin on tulossa 2,1 M€:n lasku ja verotulojen en-

nakko-arvio on myös aiempaa pienempi, joka näkyy talousarviossa alijäämänä ja ai-

empaa pienempänä vuosikatteena. Myös investointiosa on vuoteen 2017 verrattuna 

kolme miljoonaa euroa pienempi. Valtionosuuksien ja verotulojen ennakoidusta ale-

nemisesta huolimatta, Eurajoen kunnan taloudellinen tilanne jatkuu vahvana. 

 

Eurajoen kunnan uutta strategiaa on valmisteltu syksyn 2017 aikana kunnanvaltuus-

ton ja viranhaltijoiden yhteistyöllä. Strategian keskiössä on kuntalainen, jota ympäröi 

laadukkaat lähipalvelut, tehokas päätöksenteko ja toimiva organisaatio. Uuden stra-

tegian kärkiajatuksena on Mahdollistava Eurajoki, joka on hyvinvoiva ja palveleva, ve-

tovoimainen sekä aktiivinen toimija usealla osa-alueella. Kunnan tavoitteena on jat-

kossakin olla muuttovoittokunta, joka harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja tarjoaa 

kuntalaisille laadukkaat palvelut! 
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1 YLEISPERUSTELUT 
 

1.1 Yleinen talouskehitys 
 
Suomen talouskasvu oli viime vuonna odotettua vahvempaa, sillä Tilastokeskus tarkisti 
bruttokansantuotteen määrän kasvuksi 1,9 prosenttia vuonna 2016. Työpanos pysyi viime 
vuonna lähes ennallaan, mikä merkitsi koko kansantalouden työn tuottavuuden parantu-
mista 1,2 prosentilla. Matalahkosta muutosprosentista huolimatta työn tuottavuus kehittyi 
siten nopeammin kuin monena aikaisempana vuotena. Kysyntää vahvisti myös kuluttajien 
luottamus tulevaisuuden näkymiin, matalana pysytellyt inflaatio sekä verotulokevennykset. 
 
Kuluvan vuoden ennakkotietojen mukaan talouskasvu on alkuvuonna vahvistunut yhä vii-
me vuoden lukemista. Lähes poikkeuksetta ennustelaitokset olettavat kuluvan vuoden 
bruttokansantuotteen kasvun nousevan kolmen prosentin tuntumaan. Talouden kasvulu-
kujen kiihtyminen perustuu pitkälti siihen, että Suomen vienti on lähtenyt odotettuun kas-
vuun ja kasvun odotetaan jatkuvan myös lähivuosina. Valtionvarainministeriön mukaan 
BKT kasvaa tänä vuonna 2,9 prosenttia. Ensi vuoden kasvuennuste on 2,1 prosenttia.  
 
Vuonna 2017 sopimuspalkkoja ei korotettu ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 %. 
Tämän yhteisvaikutuksena sopimuspalkkioiden arvioidaan laskevan keskimäärin 0,3 %. 
Neuvottelut tulevasta palkkakehityksestä työehtosopimusten voimassaolon päättyessä 
vuoden 2018 alussa ovat alkamassa. Sopimusosapuolten näkemykset eroavat merkittävät 
toisistaan ja neuvotteluista voi ennustaa tulevan haasteelliset. 
Työnantajien sosiaaliturvamaksut laskevat vuonna 2017 ja 2018 selkeästi. 
Ansiokehityksen ohella kotimaista kysyntä vahvistaa hiljalleen koheneva työllisyys. Yksi-
tyinen kulutus kasvaa VM:n mukaan tänä vuonna 2,4 prosenttia ja ensi vuonna 1,4 pro-
senttia. 

1.2 Kunnallistalous 
 
Kuntatalousohjelman mukaan vuoden 2017 kunnat ovat hillinneet toimintamenojensa kas-
vua menestyksekkäästi. Kuntatalouden toimintamenot kehittyvät erityisen maltillisesti kiky-
päätösten, kuntatyönantajan eläkemaksun alentamisen ja sopeutustoimien vuoksi.  
Kuntatalouden tilanne on odotettua parempi erityisesti kuntien reippaan yhteisöverokas-
vun vuoksi. Myös kunnallisverot ovat kehittyneet odotettua paremmin. Vahvan käyttöta-
louden ansiosta toiminnan ja investointien rahavirta pysyy lähellä tasapainoa. Kuntien vel-
kaantuminen arvioidaan kääntyvän laskuun. 
 
Valtion toimenpiteet vaikuttavat vuonna 2018 kuntien tuloihin ja menoihin. Nettomääräi-
sesti valtion toimenpiteiden vaikutus on noin 129 milj. euroa kuntataloutta heikentävä. 
Heikentävä vaikutus johtuu ennen kaikkea lakisääteisestä valtion ja kuntien välisestä kus-
tannusjaon tarkistuksesta. 
 
Vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa tapahtuu muutoksia kilpailukykysopimuksesta 
sekä kustannusjaon tarkistuksista johtuen. Veroennusteissa tulee huomioida budjettirii-
hessä linjatut verotuksessa tapahtuvat muutokset. 
 
Sote- ja maakuntauudistus muuttaa julkisen talouden rakenteita, kuntataloutta kokonai-
suutena sekä yksittäisten kuntien taloutta vuonna 2020. Vaikutukset tarkentuvat sitä myö-
tä, kun uudistuksen valmistelu ja toimeenpano etenee. 
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KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET 
 

1.3 Kuntastrategia  
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2 KÄYTTÖTALOUS 
 

2.1 Aluksi 
 
Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 – 2020 käyttötalousosa on esitetty tauluk-
ko-osan taulukossa 1.  Suunnitelmakauden loppuvuosien 2019 – 2020 kehitystä kuvaavat 
euromääräiset luvut ovat vuoden 2017 rahanarvossa. 
 

2.2 Tarkastuslautakunta 
 

2.2.1 Avainprosessi 1000 Tarkastustoimi 
 
Kunnan hallinnon ja talouden tarkastaminen koostuu tarkastuslautakunnan ja tilintarkasta-
jan suorittamasta työstä. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan valmistella valtuuston pää-
tettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston 
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.  
 
Tätä tehtävää varten tarkastuslautakunta kokoontuu määräajoin käsittelemään niitä asioi-
ta, jotka on kirjattu tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmaan. Lautakunta käsittelee 
mm. tilintarkastajan raportteja ja haastattelee kunnan johtavia viranhaltijoita. 

 
Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018 – 2020 
 
Tarkastusvuoden päätteeksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arvio siitä, miten 
kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. 
 
JHTT-tilintarkastajan tehtävänä on Kuntalain 123 §:n mukaan tarkastaa: 
 

- onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 
- antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen 

laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta; 

- ovatko valtionosuuden perusteista annetut tiedot oikeita;  
- onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty asianmukaisesti. 

 
Edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi tilintarkastaja suorittaa työohjelmansa mukai-
sesti työnsä käyttämällä aikaa 19 työpäivää (sis. tarkastuslautakunnan kokoukset) vuo-
dessa. Tilintarkastaja laatii jokaiselta viranhoitovuodelta tilintarkastuskertomuksen osoitet-
tuna kunnanvaltuustolle. Varainhoitovuoden aikana esille tulleista asioista tilintarkastaja 
raportoi ensisijaisesti tarkastuslautakunnalle. 
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2.3 Keskusvaalilautakunta 

2.3.1 Avainprosessi 2000 Vaalit 
 
Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaali ja maakuntavaalit.  
Presidentinvaalissa on varauduttu kahteen vaalikierrokseen ja määrärahaa on varattu 
35 230 euroa ja valtiolta saatava korvaus vaalin järjestämisestä on 14 800 euroa.  Maa-
kuntavaalien järjestämiseen varataan 24 830 euron määräraha. 
Tilivelvollisena vaalien tehtäväalueesta vastaa hallintojohtaja.  
 
 

2.4 Kunnanhallitus 
 
Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja palvelutuotantoa kunnanvaltuuston asettamien 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja kantaa kokonaisvastuun kunnan toimintojen ja palvelujen 
kehittämisestä. Lisäksi kunnanhallitus pyrkii vaikuttamaan kunnan toimintaympäristöön 
kunnanvaltuuston asettamien päämäärien saavuttamiseksi ja kunnan jäsenten eduksi. 
 

 

2.4.1 Avainprosessi 3000 Päätöksenteko 
 
Kunnanhallituksen alainen päätöksenteon avainprosessi sisältää kunnanvaltuuston, kun-
nanhallituksen ja toimikuntien kokouksista aiheutuvat menot. Tehtäviensä hoitamiseksi 
kunnanvaltuusto kokoontuu noin 8 kertaa ja kunnanhallitus noin 25 kertaa toimintavuonna. 
Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat kokoontuvat erityistehtävien hoitamiseksi tarvit-
taessa.  
Sekä kunnanvaltuuston että kunnanhallituksen määrärahoihin on varattu strategiasemi-
naareihin ja luottamushenkilöiden koulutukseen yhteensä 23 000 euroa. 
Kunnanvaltuuston tuloarvioon on varattu 600 000 euroa yhdistymisavustusta. Yhdisty-
misavustusta maksetaan yhteensä 2 milj. euroa vuosina 2017 – 2019. Lisäksi valtio mak-
saa valtionosuuksien vähenemisen kompensaatiota kunnalle 660 000 euroa yhdisty-
misavustuksen yhteydessä. Viimeinen kompensaatioerä maksetaan vuonna 2019. 
Tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja. 

2.4.2 Avainprosessi 3010 Tehokkaat hallintopalvelut 
 
Kunnanhallituksen alainen tehokkaat hallintopalvelut -avainprosessi sisältää kunnanjohta-
jan, hallintotoimen, edustuksen, yhteistoimintaelinten, maankäyttö- ja hallinta sekä keski-
tetyistä menoista aiheutuvat määrärahat. 
Tilivelvollinen viranhaltija maankäytön- ja hallinnan osalta on kunnanjohtaja ja muiden 
osalta hallintojohtaja. 

 
Avainprosessin painopistealueet 2018-2020 
 
Sähköisten välineiden käytön vakiinnuttaminen toimielinten kokouskäytännössä. 

 
Talousarvion muut perustelut 
 
Yhteistoimintaelinten kustannuspaikka sisältää kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Sata-
kuntaliiton kuntayhtymän ja Suomen Kuntaliitolle maksettavat menot joihin varataan yh-
teensä 144 000 euroa. 
Edustukseen on 34 000 euron määräraha.  
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Kaavoituksen kustannukset ovat 65 000 euroa. 
Luottamushenkilöiden ja henkilökunnan kouluttamiseen varataan 25 000 euroa. Määrära-
halla järjestetään ajankohtaista koulutusta. 

 

2.4.3 Avainprosessi 3020 Toimiva tietojärjestelmä 
 
Tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja. 
  
Avainprosessin painopistealueet 2018-2020 
 
Digitalisoinnin lisääminen kuntalaisille tarjottavissa palveluissa. 
 
Talousarvion muut perustelut 
 
Toimivat ja tehokkaat tietoliikenneyhteydet ovat kriittinen tekijä organisaation toiminnalle. 
Tietoliikenneverkon kehittämistä yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan. Palvelinten 
leasing- ja ylläpitosopimuksesta aiheutuvat kustannukset sekä olemassa olevista ja uusis-
ta ohjelmista aiheutuviin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin varataan     539 000 euroa. Inves-
tointiosassa uusien koneiden ja ohjelmistojen hankintaan varataan 213 700 euroa. Suu-
rimmat hankinnat ovat lukion 1. luokkalaisten kannettavat tietokoneet ja koulujen tabletti-
hankinnat. Rikantilan ja Lapijoen koulujen valokuituyhteyksiin on varattu 10 000 euroa.  
Kunnan it-kustannukset on keskitetty yhden kirjaustason alle hallintokunnilta saatujen esi-
tysten perusteella. 

 
 

2.4.4 Avainprosessi 3030 Tasapainoinen talous 
 
Taloushallinto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja tuottaa kunnan ja kun-
takonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Taloushallinto suorittaa talouteen ja 
toimintaan kohdistuvaa ohjausta, valvontaa, seurantaa ja raportointia. Ajantasaisella ja 
monipuolisella raportoinnilla tuotetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle, lautakunnille ja vi-
ranhaltijoille hyvä päätöksenteon pohja. Tilivelvollinen viranhaltija on talousjohtaja. 
 
Avainprosessin painopistealueet 2018 - 2020 
 

- Ajantasaisen kirjanpitomateriaalin tuottaminen 
- Yhteistyön kehittäminen hallintokuntiin tiedonkulun varmistamiseksi 
- Sote- ja maakuntauudistuksen haasteisiin vastaaminen 
- Kuntakonsernin tytäryhtiöiden kirjanpidon toimintaperiaatteiden selkeyttäminen yh-

denmukaiseksi. 
 
Talousarvion muut perustelut 
 
Taloushallinnon kirjaustaso sisältää osuuden verotuskustannuksiin yhteensä 226.000 eu-
roa. 
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2.4.5 Avainprosessi 3040 Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö 
 
Henkilöstöhallinto luo edellytykset hyvälle henkilöstöpolitiikalle. Keskitetyt henkilöstöpalve-
lut tukevat hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa. Tilivelvollinen viranhaltija 
on talousjohtaja. 
 
Avainprosessin painopistealueet 2018 -2020 
 

- Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen aktiivisella henkilöstöpolitiikalla  
- Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen jatkamalla esimiesten ja muun 

henkilöstön tukemista muutoksessa 
- Varmistetaan palkkahallinnon oikeellisuus ja oikea-aikaisuus, työhistoriatietojen 

tallentaminen ohjelmaan. 
 
Talousarvion muut perustelut 
Avainprosessi pitää sisällään palkka- ja henkilöstöhallinnon palkka- ym. kustannukset. 
Vuosille 2018 – 2019 on varattu määrärahat määräaikaisen palkkasihteerin palkkaami-
seen. 
Näiden lisäksi: omaehtoisen koulutuksen tukeminen (10.000 e), Smartum kulttuuri- ja lii-
kuntapalveluedut (180.000 e) ja tulona omavastuut (40.000 e), henkilöstön ravintoetu sekä 
jouluateria (28.500 e) henkilöstön yhteistoimintaan (30.000 e) sekä työterveyshuolto 
(220.000 e ja Kelan korvaus 110.000) 
 
Kunnanjohtajan muutosesitys: Varataan palkkamääräraha määräaikaiselle palkkasih-
teerille vuoden 2019 loppuun saakka. Muutokset yhteensä +38.000 €. 

 

2.4.6 Avainprosessi 3050 Elinvoiman edistäminen 
 
Elinvoimaisen kunnan tavoitteet ovat kirjattuna kunnan päivitettyyn strategiaan.  Elinvoima 
on laaja-alainen käsite, joka sisältää poikkihallinnollisesti tehtävää yhteistyötä eri hallinto-
kuntien kanssa. Tilivelvollinen viranhaltija on kunnanjohtaja. 

 
Strategiaan on kirjattuna seuraavia kokonaisuuksia: 
- Elinkeinojen edistäminen 

- Yritysmyönteisyys 

- Maankäytön hallinta (omakoti- ja teollisuustontit) 

- Laadukas ja monimuotoinen asuminen 

- Hyvät kulkuyhteydet 

- Yritysten uusiutuminen ja innovaatiokyvyn tukeminen 

- Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen  

 
Hankemäärärahoja on kirjattuna seuraaville kohteille: 

- Maaseudun Kehittämisyhdistys Ravakka 

- Satakunnan Yrittäjät 

- Ravakka kalatalous 

 

Avainprosessin painopistealueet 2018 - 2020 

Eurajoen kunnan imagon vahvistaminen uusien markkinointielementtien avulla (havainne-
materiaalit, tarinalähtöisyyden näkökulma) 
- Kunnan hankintaprosessin tehostaminen ja vahvistaminen 
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- Yritysmyönteisyyden esilletuonti ja vahvistaminen  

- Elinkeinojen edistäminen mm. yritysten neuvontapalveluiden avulla 

 

Kunnanjohtajan muutosesitys: Hallintosäännön tarkistuksen mukaisesti yhdistysten ja 

seurojen avustusmäärärahat siirretty vapaa-aikatoimeen. Muutokset yhteensä -53.000 eu-

roa. 

 

2.4.7 Avainprosessi 3060 Osallisuus ja hyvinvointi 
 
- Kumppanuuksien ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittäminen verkostopohjaisella toimin-
tamallilla 
- Osallistetaan palvelun käyttäjä yhteisvastuulliseen palveluiden tuottamiseen ja kehittämi-
seen 
- Ennaltaehkäistään ja edistetään yksilön ja yhteisön terveyttä ja elämänhallintaa koko-
naisvaltaisella hyvinvointijohtamisella. 
 

2.4.8 Avainprosessi 3070 Johtamisen tukeminen 
 
Merkittävämpiä tekijöitä kunnan strategisten tavoitteiden toteutumisessa ja saavuttami-
sessa on hyvä ja tuloksekas yhteistyö sekä siihen sisältyvä johtamismalli eri tilanteissa.  
 
- Johtamisen tukeminen työelämän eri tilanteissa kuntaliitoksen jälkeen 
- Digitalisaation hyödyntäminen johtamisen yhtenä välineenä. 
 



12 
 

 

 

2.5 Tekninen lautakunta 
 
Tekninen lautakunta vastaa yhdessä ympäristölautakunnan ja elinvoima ja kilpailukyky-
toimiston kanssa kunnan elinvoima ja kilpailukykytoimen päävastuualueesta. Päävastuu-
alueen toiminta-ajatuksena on vastata kunnan omasta rakentamisesta ja rakennuttami-
sesta, kehittää ja ylläpitää asumispalveluja ja yhdyskuntateknisiä palveluja, vastata kun-
nan kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta, vastata kunnan palveluiden edellyttämästä 
ruokahuollosta sekä ylläpitää kuntalaisten fyysisen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuut-
ta. 
 

2.5.1 Avainprosessi 4000 Hallinto tekninen 
 
Tilivelvollisena viranhaltijana hallinnon tehtäväalueesta vastaa tekninen johtaja. 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

 
Kuntaliitoksen aiheuttaman muutoksen sisäänajon jatkaminen ja henkilöstön tukeminen 
muutostilanteessa. Taataan toiminnan laadullisuus, aikataulutietoisuus ja kustannuste-
hokkuus. 

 
Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2018 - 2020 

 
Valtuuston hyväksymän kuntastrategian toteuttaminen.  Vastuullista henkilöstöjohtamista. 
Johdetaan, kehitetään ja vapautetaan henkilöstön osaamista. Hinkuhankkeen tavoitteet 
otetaan päätöksenteossa huomioon. 

 
 

Talousarvion muut perustelut 
 

Hallinnon talousarviossa on huomioitu, että henkilöstöä on eläköitynyt ja palkkamäärära-
hoja on vähennetty vastaava määrä. 
 

2.5.2 Avainprosessi 4010 Tarpeita vastaavan asumisen edistäminen 
 
Tarpeita vastaavan asumisen edistämisen tehtäväalue sisältää vesihuollon, jätehuollon, 
kaukolämpöverkoston sekä alueellisen pelastuslaitoksen kuntakohtaiset menot ja tulot. 

 
Tilivelvollisena viranhaltijana tarpeita vastaavan asuminen edistämisen tehtäväalueesta 
vastaa tekninen johtaja. 

 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

 
Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jäteve-
det hallitusti Raumalle sekä Poriin. 

 
Mitattavat tavoitteet: 
-veden toimitusjakeluun liittyvät yllättävät sekä suunnitellut huoltokatkot kestävät korkein-
taan 4 tuntia kerrallaan.  

-verkostoon toimitetun veden hukkaprosentti on vuonna 2018 alle 15% 
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Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2018–2020 
 

Palveluita kehitetään suunnitelmallisesti. Vesihuoltoverkostojen paikkatietojärjestelmän 
ajantasaistamista tehostetaan, verkostojen saneerausta jatketaan ja varavesiyhteyksien 
toiminta poikkeusoloissa varmistetaan. 

 
Rakennetun infraomaisuuden hallintaa tehostetaan infran kuntokartoituksen ja saneeraus-
tarpeen selvityksen keinoin. 

 
Talousarvion muut perustelut 

 
Eurajoen kunnan jätevedet johdetaan aiemmin tehtyjen sopimusten mukaisesti käsiteltä-
väksi Raumalle ja Poriin. Talousarvioon ei sisälly vesihuollon taksantarkistusesityksiä 
vuodelle 2018.  

 
Kaukolämmön yhtiöittämisselvitystyötä jatketaan alkuvuonna 2018. 

 
 

2.5.3 Avainprosessi 4020 Toimivan yhdyskuntarakenteen edistäminen 
 
Teknisen lautakunnan alainen toimivan yhdyskuntarakenteen edistäminen tehtäväalue si-
sältää liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen menot ja tu-
lot. 

 
Tilivelvollisena viranhaltijana toimivan yhdyskuntarakenteen edistämisen tehtäväalueesta 
vastaa alueinsinööri. 

 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

 
Ympäristön viihtyisyyttä ja toimivuutta lisätään päällystämällä kaavateitä ja saneeraamalla 
valaistusta. 

 
Rakennetun infraomaisuuden hallintaa tehostetaan infran kuntokartoituksen ja saneeraus-
tarpeen selvityksen keinoin. 

 
Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2018–2020 

 
Toimivan yhdyskuntarakenteen edistämisen tehtäväalue tuottaa kokonaisvaltaisesti oman 
hallinnonalansa palveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnalla luodaan ja yl-
läpidetään palveluja, jotka luovat viihtyisän, turvallisen ja toimivan ympäristön asumiselle 
ja yrittämiselle. Toiminta luo osaltaan myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuo-
tannolle. 

 
Talousarvion muut perustelut 

 
Tie-, katu- ja leikkialueiden ylläpidon alueurakka kattaa kaavatiet koko kunnan alueella. 

 
Uudessa kunnassa pyritään kehittämään kunnasta ulos suuntautuvien teiden toimivuutta 
elinkeinojen edistämisen ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämisen näkö-
kulmasta. 
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2.5.4 Avainprosessi 4030 Kiinteistöjen kunnossapito 
 
Teknisen lautakunnan alainen kiinteistöhuollon tehtäväalue sisältää kiinteistötoimen eli ra-
kennusten kunnossapidon, vuokraamisen ja muut huoneistomenot sekä keskitetysti hoide-
tun kiinteistöhuollon menot. 
Tilivelvollisena viranhaltijana kiinteistöhuollon tehtäväalueesta vastaa kunnanrakennus-
mestari. 

 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

 
Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä 
siten, että vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksil-
ta.  

 
Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2018-2020 

 
Kiinteistöjen hoitoa, automatisointia ja energian käyttöä kehitetään niin, että päästään hy-
viin tuloksiin, kustannusten laskuun ja pitkänajan taloudellisempaan kehitykseen.  

 
Talousarvion muut perustelut 

 
Investointien kasvun mukanaan tuoma kiinteistömassan lisääntyminen aiheuttaa kiinteis-
töhuollon käyttökulujen nousua . 
 
Kunnanjohtajan muutosesitys: Käyttötalouteen varataan Sydänmaan koulun ja Tupalan 
kahden rakennuksen purkamisen määrärahat yht. +80.000 €. 
 

2.5.5 Avainprosessi 4040 Puhtaus- ja ruokapalvelut 
 
Teknisen lautakunnan alainen ruoka- ja puhtauspalvelun tehtäväalue hoidetaan keskite-
tysti. 

 
Puhtauspalvelut tarjoaa kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhtaan ja viihtyisän 
ympäristön ja huolehtii myös omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvon ja kunnon säily-
misestä. 

 
Ruokapalvelun tavoitteena on valmistaa maittavaa ja ravitsevaa ruokaa taloudellisesti eri 
asiakasryhmien tarpeet huomioiden. 

 
Tilivelvollisena viranhaltijana puhtaus- ja ruokapalvelun tehtäväalueista vastaa palvelu-
päällikkö. 

 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

 
Ruokapalveluissa poikkihallinnolliset työryhmät kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa. 
Työryhmät luovat toimintamallit ruokapalvelujen kehittämiseksi saamiensa palautteiden ja 
kehittämisehdotusten perusteella. Hyväksi koetut ehdotukset tuodaan asiakaslähtöisesti 
osaksi normaalia toimintaa. 

 
Puhtauspalveluissa puhtauden tasoa mitataan yhdessä asiakkaan kanssa, kaksi kertaa 
vuodessa. Mittaus perustuu Suomen standardisoimisliiton mittaus- ja arviointijärjestel-
mään. 

 
Tuetaan, mahdollistetaan ja lisätään tiedonkulkua pienostamisesta. 
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Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2018–2020 

 
Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, laajentamiseen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen 
suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota, työhyvinvoinnin ohella. 

  
Talousarvion muut perustelut 

 
Investointien myötä tulleiden ja tulevien siivottavien pinta-alojen ja ateriamäärien kasvu 
aiheuttaa puhtaus- ja ruokapalvelujen käyttökustannusten nousua. Investoinneista ja asi-
akkaista johtuvat jatkuvat muutokset sopeutetaan jo olemassa oleviin toimintoihin tai kehi-
tetään kokonaan uudet toimintatavat. Palvelupäällikön tehtäväkenttään kuuluu puhtaus- ja 
ruokapalvelun lisäksi myös tilatoimen hallinnointi. 
 
Kunnanjohtajan muutosesitys: Työ- ja päivätoiminnan ilmainen ateria vähentää ruoka-
palvelujen tuloja -15.560 euroa. 
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2.6 Ympäristölautakunta 
 
Ympäristölautakunta vastaa   kunnan  rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. Toi-
minta-ajatuksena on kunnan strategian mukaisesti edistää turvallisen, terveellisen ja viih-
tyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja 
ohjauksen sekä rakennustyön ja rakennetun ympäristön valvonnan sekä hyvän asiakas-
palvelun avulla. 

Päätöksenteossa korostetaan oikeudenmukaisuutta sekä vastuunkantoa päätösten lain-
mukaisuudesta. Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa johtava rakennus-
tarkastaja. 

 

2.6.1 Avainprosessi 5010 Sujuva rakennusvalvonta 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

 
Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän 
ympäristön syntymistä ja säilymistä. (kuntalaispalautteiden määrä) 

Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja huolehtii yleisen edun 
huomioon ottamisesta. (asiakastyytyväisyyskysely) 

Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien myöskin siitä, 
että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset rakentamista koskevat rat-
kaisut virheettömästi ja oikea-aikaisesti. (tehtyjen valitusten määrä) 

Jatkuvaa valvontaa tehostetaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 
 
Uuden rakennustarkastajan rekrytoinnissa painotetaan substanssiosaamista ydinvoimalai-
tosten ja loppusijoituksen rakentamiseen ja käyttöön liittyviin rakennusvalvonta viran-
omaistehtäviin.  
 
Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2018 – 2020 

- Asiakaspalvelu: Ollaan asiakaspalvelussa helposti tavoitettava, avulias ja tasapuoli-
nen 

- Sähköisen asioinnin käyttöönottaminen vuonna 2019. 

- Rakentaja : Korostetaan perustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta ja 
hänen asiantuntijoidensa osaamista ja hankkeeseen sitoutumista 

- Korostetaan aloituskokouksen merkitystä kaikille rakennustyön osapuolille 

- painotetaan kosteuden hallintajärjestelmän käyttöönottoa kaikissa rakennushank-
keissa. 

- Henkilöstö: Huolehditaan henkilöstön työtaitojen ja ammattinäkemyksen säilymisestä 
ja kehittymisestä. 
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Talousarvion muut perustelut  

- Mittaustoiminnan viranomaistehtävät hankitaan palvelusopimuksella Porin kaupungin 

ympäristö- ja lupapalveluyksiköltä 

- Rakennustarkastajan rekrytointi lisää vuoden 2018 palkkakustannuksia 

 
 

Toiminto Mittari 
 

Tavoitetaso 
 

Ympäristötoimi Tavoiteajat lupien käsit-
tely- 
ajoille ja katselmusvas-
teelle: 
 
Lupien käsittely 
Rakennustarkastaja: 
Enitään   3 viikkoa 
Ympäristölautakunta: 
Enintään 2 kuukautta 
 
Katselmusvasteet 
Rakennustarkastaja: 
Enintään 1 viikko 
Ympäristölautakunta: 
Enintään 1 kuukausi 
 
 

Tavoiteajat toteutuvat 90 
% 
tapauksista. 
 
 
 
Lupapäätöksissä edelly-
tetyt aloituskokoukset 
suoritetaan 100 % :sesti. 

 

2.6.2 Avainprosessi 5020 Ympäristösuojelu 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 
 

Myönnettyjen ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset valvontaohjelman mu-
kaisesti 2018 aikana. 

Taataan ympäristösuojelupalvelujen saatavuus lähellä kuntalaisia, tavoitteena palvella 
kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja kattavasti erilaisissa ympäristösuojeluun liittyvissä 
asioissa. (Porin ympäristöviraston kanssa tehdyn sopimuksen laatukriteerien seuranta) 

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2018 – 2020 

- Valvotaan ja edistetään  ympäristösuojelua siten, että turvataan kunnan asukkaille 

terveellinen ja turvallinen elinympäristö. 

 
Talousarvion muut perustelut  

- Ympäristöviranomaistehtävien hoito ostopalveluna Porin kaupungin ympäristö- ja lu-

papalveluyksiköltä 
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2.7 Sivistyslautakunta 
 

 Sivistyslautakunta vastaa yhdessä sivistystoimiston kanssa kunnan sivistystoimesta.  

 Sivistyslautakunnan avainprosesseja ovat: 

 Alle kouluikäisten hoito ja varhaiskasvatus 

 Peruskouluikäisten perusopetus ja kasvun tukeminen 

 Osaaminen ja työllistäminen  

 Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen 

 Näistä prosesseista johdettu sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalai-
sille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen 
omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus sekä hyvän jatko-
opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus.  

 Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa sivistysjohtaja. 

 

2.7.1 Avainprosessi 6000 Hallinto sivistystoimi 
 

 Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa sivistysjohtaja. 

Vapaa-ajan palvelutuotannon, kirjastopalvelujen ja liikuntapaikkojen hoidon ja kunnossa-
pidon päävastuussa on palvelupäällikkö.   

Alle kouluikäisten hoidosta sekä kasvun ja oppimisen edistämisestä päävastuussa ovat 
varhaiskasvatusjohtaja ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö.  

 
Peruskouluikäisten kasvun ja oppimisen edistämisestä vastaavat sivistysjohtaja ja kou-
luyksiköiden rehtorit.  

 
Osaamisen varmistamisesta ja työelämään siirtymisestä prosessina vastaa lukion rehto-

ri. 
 

Kasvun ja vanhemmuuden tukemisesta ja vahvistamisesta vastaa koulukuraattori. 
 

Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin edistämisestä prosessina vastaa asiakkuuspääl-
likkö. 
 
Kunnanjohtajan muutos esitys: Perusopetuksen avainprosessilta on siirretty Koulujen 
yhteiset -kohteen määrärahat sivistystoimen hallintoon, opetushenkilöstön matkapuhelin 
hankinnoista luovutaan, kalustomäärärahaa pienennetään. Vapaa-aikatoimen hallinnon 
palkkamenoja (kolme henkilöä) siirretty uudelle vapaa-aikatoimen hallinnon kirjaustasolle 
Muutokset yhteensä +261.930 €. 
 

2.7.2 Avainprosessi 6010 Alle kouluikäiset 
 
Sivistyslautakunnan alaiseen varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen sisältyy perhepäivä-
hoidon, ryhmäperhepäivähoidon, päiväkotien sekä lastenhoidontuen menot. 

Tilivelvollisena viranhaltijana varhaiskasvatuksen tehtäväalueesta vastaa varhaiskasva-
tusjohtaja. 
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Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

- Kuntastrategiamme mukaan perustehtävänämme on edistää sen jäsenten hyvinvoin-

tia. Asukaslupauksen mukaan tarjoamme arjen sujumista ja aidosti hyvinvointia tu-

kevia yksilöllisiä palveluja ihmisläheisesti ja joustavasti.  

- Toimintaympäristön muutoksista huolimatta kunnan tehtävänä on huolehtia turva-

verkon ylläpidosta. Eurajoen väkiluku on kasvava ja varhaiskasvatuksen osalta se 

tarkoittaa mm. sitä, että meidän on huolehdittava riittävistä ja laadukkaista varhais-

kasvatuspalvelusta lähipalveluna perheiden erilaiset tarpeet huomioiden. Strategian 

mukaan päämääränä on olla Satakunnan paras kunta asua ja elää ja se velvoittaa 

varhaiskasvatusta tarjoamaan kaikille lapsille mahdollisuuden osallistua varhaiskas-

vatukseen ja turvaamaan lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen. 

- Varhaiskasvatuksen prosessina on alle kouluikäisten lasten kasvun ja kehityksen tu-

keminen. Kaikki toimintakäytännöt arvioidaan tästä tavoitteesta. 

- Sitovana tavoitteena on kunnan uuden 1.8.2017 voimaan tulleen varhaiskasvatus-

suunnitelman vieminen osaksi lapsen päivittäistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta.  

- Eurajoen ja Luvian kunnan toimintakäytäntöjen yhtenäistämistä jatketaan. 

- Työntekijöiden osaamista tuetaan mm. osaamiskartoituksilla, kehityskeskusteluilla, 

täydennyskoulutuksella ja työssä jaksamiseen liittyvillä varhaisen tuen toimintakäy-

tännöillä. Laajan Kasku-koulutuksen jälkeen painopiste on uuden varhaiskasvatus-

suunnitelman koulutuksissa.  

- Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. 

- Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii koko varhaiskasvatuksen toi-

mialueella ja ohjaa henkilöstöä varhaisen tuen käytäntöihin.  Erityistä tukea tarvitse-

via lapsia on 5-10 % lapsista eli yhdistyneessä kunnassa arviolta 30-40 lasta.  

- Perhepäivähoitoa kehitetään edelleen tasavertaisena muun varhaiskasvatuksen rin-

nalla. Uusia perhepäivähoitajia rekrytoidaan tarpeen mukaan.  

- Vuorohoidon tarve on lisääntynyt jatkuvasti, ja kunnan tulee ottaa huomioon van-

hempien erilaiset työajat. Arjen sujuvuus -lupauksen mukaisesti voidaan vuorohoito-

palveluja tarvittaessa ostaa myös seudullisena ostopalveluna. 

 

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018 - 2020 

1.8.2015 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki lähtee lapsen oikeudesta varhaiskasvatuk-
seen ja korostaa pedagogiikan merkitystä toimintaympäristössä. Opetushallitus antoi uu-
det perusteet varhaiskasvatussuunnitelmille lokakuussa 2016, ja uusi kunnan varhaiskas-
vatussuunnitelma tuli voimaan 1.8.2017. 

Kunta varautuu tuntiperusteisten varhaiskasvatusmaksujen käyttöönottoon 1.1.2018 alka-
en. Pienituloisten perheiden asiakasmaksut alentuvat 1.1.2018 alkaen, mikä on otettu 
huomioon asiakasmaksutulojen vähentymisenä.  

Jo syksyllä 2017 otetaan käyttöön lasten hoitoaikojen mobiiliseuranta perhepäivähoidon 
lisäksi myös päiväkodeissa. Sähköinen varhaiskasvatushakemus sekä hoitoaikojen säh-
köinen ilmoittaminen otetaan käyttöön alkuvuonna 2018. 

Avoimia varhaiskasvatuspalveluja (pienten lasten varhaiskasvatuskerhot, perhetoiminta) 
kehitetään tukemaan lasten kotihoitoa. 

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamista jatketaan vuonna 2018. Tukea maksetaan 

200 euroa alle kaksivuotiaasta lapsesta, kun vanhempi hoitaa perheen kaikki lapset koto-

na.  Lisäksi maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää päiväkotihoidosta ja perhepäivä-

hoidosta. Luvialla toimii yksityinen päiväkoti Kettula.  
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Talousarvion muut perustelut 

Varhaiskasvatuksessa on noin 450 lasta, ja esiopetuksessa on päiväkoti Majakassa, päi-
väkoti Metsätähdessä ja päiväkoti Kuunarissa yhteensä noin 80 lasta. Luvialla kaikkien 
lasten esiopetus toteutuu päiväkoti Kuunarissa.  

Vakituisen henkilöstön lisäksi talousarvio sisältää määräaikaisia henkilökohtaisia avustajia 
ja lastenhoitajia erityislasten tarpeisiin sekä määräaikaisen lastentarhanopettajan palkka-
uksen 31.7.saakka lasten suuresta määrästä johtuen. 

Varhaisen tuen tarve on selvästi lisääntynyt ja talousarvioon on varattu palkkausmäärära-
ha yhden lastentarhanopettajan toimen muuttamiseksi varhaiskasvatuksen erityisopetta-
jan toimeksi 

Lasten kotihoidon tuen määrärahassa on otettu huomioon kuntalisä 200 euroa alle 2-
vuotiaasta lapsesta. Yksityisen hoidon tuen kuntalisässä on otettu huomioon yksityinen 
päiväkoti Kettula.  

Kunnanjohtajan muutosesitys: Lasten kotihoidon tukeen sekä yksityisen hoidon kunta-
lisään varatut määrärahat budjetoitu vuoden 2017 toteutuman mukaisesti. Muutokset yh-
teensä -58.940 €. 

 

 

2.7.3 Avainprosessi 6020 Peruskouluikäiset 
 
Sivistyslautakunnan alaiseen peruskouluikäisten avainprosessiin sisältyvät sivistystoimen 
perusopetuksen hallinnon, esiopetuksen, perusopetuksen (Huhdan, Keskustan, Kuivalah-
den, Lapijoen, Linnamaan, Luvian, Rikantilan ja Sydänmaan koulujen sekä Eurajoen Yh-
teiskoulun), oppimisen erityisen tuen, koulujen kehittämishankkeiden, sosiaaliohjaaja- ja 
koulupsykologipalvelujen, oppimisen tuen ostopalveluiden sekä sairaalaopetuspalvelujen 
tulot ja menot. 

Kunnanvaltuuston hyväksymässä Eurajoen kunnan strategiassa tärkeä lähtökohta on, että 
koulunkäynti on mahdollista lähipalveluna myös sivukylillä sekä että oppilas voi suorittaa 
myös lukio-opinnot laadukkaasti kotikunnassa. 

Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

- Esiopetusta kehitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheena. 

- Aamu- ja iltapäivähoitoa kehitetään kuntalaisten sujuva arki tavoitteena. 

- Perusopetus toteutetaan valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan. 

Opetuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti informaatioteknologian hyödyntämi-

seen, opintojen monialaisuuteen, käsityönopetuksen kehittämiseen ja perusopetuk-

sen tuntijaon muutosalueisiin.    

- Oppimisen kolmiportaista tukea kehitetään ja käytetään oppimisen tuen perustana.  

- Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kuntakes-

kiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen 

valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyt-

täen). 

- Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa 

nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso. 

- Opetus ja kasvatus vetovoimatekijänä keskittyy Luvian, Keskustan koulujen perus-

korjausten loppuun saattamiseen, Sydänmaan koulun purkamiseen ja sen korvaa-
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miseen uudisrakennuksella sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen kaikissa kou-

luissa ja lukiossa.  

 

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018 - 2020 

Eurajoen kunta korostaa uuden opetussuunnitelman jalkauttamista käytännön opetuk-
seen. Uusien käytäntöjen suunnittelu ja kehittäminen uudessa toimintaympäristössä jat-
kuu edelleen.  

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön kuten suunniteltu. 7-9 luokkien opetussuunni-
telman käyttöönottoa jatketaan 2018 - 2019. Oppilasarviointia kehitetään.  

Informaatioteknologian opetus ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttö omaksutaan ja 
vakiinnutetaan korkeatasoiseksi. IT-osaamiseen panostetaan oppilaiden käyttöön asteit-
tain annettavien henkilökohtaisten tablettitietokoneiden avulla. Sivistystoimi on aktiivisesti 
mukana maakunnan yhteisissä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä edistävissä hankkeissa. 
Näillä pyritään luomaan yhteiset tieto- ja viestintätekniikan osaamisen taitotasot sekä 
opettajille että oppilaille.  

Koulujen oppilashuoltoa ja opiskelun tukea tehostetaan entisestään. Painopiste on ennalta 
ehkäisevässä toiminnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Sivistystoimi panostaa perus-
opetuksen yksiköissä Verso (vertaissovittelu) -menetelmään.  

Koulujen liikuntakasvatukselle turvataan riittävät edellytykset. Oman kunnan ja naapuri-
kuntien erilaisia liikuntamahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti. Terveet elämänta-
vat ja hyvinvointi korostuvat Liikkuva koulu-hankkeen kautta. 

Nuorten kansainvälistymistä edistetään erilaisin projektein (mm. ystävyys- ja kummikoulu-
toiminta, Erasmus) ja leirikoulutoiminnalla sekä osallistumalla ystävyyskuntatoimintaan. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen koulujen kumppanina tukee kuntalaisten arkea.  

Sivistystoimi on mukana kymmenen satakuntalaisen kunnan yhteisessä Osaava Satakun-
ta -hankkeessa, jolla tuotetaan opetushenkilöstölle täydennyskoulutusta.  

Muut talousarvion perusteet 

- perusopetuksen kehittämistoimintaan ja tiimiohjaukseen 10 000 €  

- sähköisten oppimateriaalien, hallinto-ohjelmien ja oppimisympäristöjen ( pedanet, 

multiprimus, Opinaika, Tabletkoulu) lisenssimaksut nousevat kasvaneen oppilas-

määrän myötä 20 000€  

- keskistetysti hoidettujen kustannusten jako henkilömäärän mukaan kasvattaa kus-

tannusta sivistystoimessa 30 000 €:oon. 

 

Kunnanjohtajan muutosesitys: Koulujen yhteiset kohteen määrärahat siirretty sivistys-

toimen hallintoon. Neljän koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan resurssin 

vähentäminen 1.8. alkaen, yhden luokanopettajan viran täyttämättä jättäminen 1.8. alka-

en, tuntikehyksen pienentäminen 2 prosentilla 1.8. alkaen, erityisopetuksen asiakaspalve-

lujen ostojen vähentäminen, opettajien matkapuhelimien hankinnan siirtäminen eteenpäin, 

kalustohankintojen karsiminen, toimisto- ja kirjallisuusmäärärahan pienentäminen. Muu-

tokset yhteensä -749.570 euroa. 
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2.7.4 Avainprosessi 6030 Osaaminen ja työllistäminen 
 
Sivistyslautakunnan alaiseen osaamisen ja työllistämisen avainprosessiin sisältyvät Eura-
joen lukio, työpaja Nosturin toiminta, työllistämistoimet ja etsivä nuorisotyö. Osaamisen 
varmistamisesta ja työelämään siirtymisestä prosessina vastaa lukion rehtori. 
 
Lukio 

 

 Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

- Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa säilytetään nykyinen hyvä taso kattavan kurssi-

tarjonnan avulla.  

- Kurssitarjonta toteutetaan opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää 

opiskeluajan tehokkaasti. Suoritettujen kurssien osuutta kasvatetaan. Opetusta kehi-

tetään lisäämällä opiskelijoiden valmiuksia osallistua sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. 

 

Painopistealueet suunnitelmakaudella 

Eurajoen lukio jatkaa toimintansa kehittämistä ja tähtää edelleen opiskelijoiden hankkimi-
seen myös Eurajoen ulkopuolelta.  

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten ja kokeiden käyttö vakiinnutetaan.  

Talousarvion muut perustelut 

Sivistyslautakunnan alaisen keskiasteen koulutuksen tehtäväalueeseen sisältyvät lukion 
tulot ja menot. Lukion kustannukset on laskettu 220 opiskelijan ja 8 opettajan ja tuntiopet-
tajien mukaan. (Opiskelijoita nyt 200 ja opettajia 7 vakituista + rehtori+ kaksi tuntiopetta-
jaa) 

Sivistystoimi toimii tietoisesti lukion vahvistamiseksi, perusteena omien ikäluokkien piene-
neminen sekä lukion koulutuspalvelujen kohdistaminen koko maakuntaan. Tämä on tuot-
tanut tulosta ja Eurajoen lukioon on viime vuosien aikana tullut enemmän opiskelijoita 
kunnan ulkopuolelta. Syksystä 2017 alkaen lukio on kolmisarjainen kaikkien ikäluokkien 
osalta. Tämä tarkoittaa sitä että kaikille yhteiset kurssit tarjotaan vähintään kolmeen ker-
taan. Samoin kokonaiskurssimäärä lisääntyy kolmantena vuotena peräkkäin. Lisäys on 
kasvattanut henkilöstömenojen lisäksi oppikirja- ja matkakustannuksia.  

Lukion opiskelijat tuovat täysimääräisen valtionosuuden, mikä kattaa aiheutuvat lisäkus-
tannukset. 

Lukio on mukana Opetusministeriön asettamassa lukion tuntijakokokeilussa ja lukio osal-
listuu muihin mahdollisiin kehittämishankkeisiin. Lukio on mukana Satakuntaliiton ja 
SAMK:n käynnistämässä yhteistyöhankkeessa kiinalaisen lukion kanssa. Kansainvä-
lisyyshanke saattaa pitää sisällään vierailuja.  

 
Työpaja Nosturi 
 
Sitovat tavoitteet  vuonna 2018 

- Työpaja mahdollistaa niiden nuorten tukemisen joilla ei jostain syystä ole työ- tai 

koulutuspaikkaa tai tarvitsevat muuta tukea esim. elämänhallintaansa tai itsetun-

toonsa. Työpajatoiminta on ennaltaehkäisevää, mutta myös korjaavaa toimintaa. 

Työpajalla on tärkeä osa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa.  
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- Yhteistyö työvoimahallinnon, elinkeinoelämän, ympäristökuntien työpajojen ja etsi-

vän nuorisotyön, ammatillisten oppilaitosten sekä muiden tahojen kanssa on tulok-

sellista.  

- Eurajoki ylläpitää verkostoja muiden Satakunnan työpajojen kanssa ALU -toiminnan 

välityksellä.  

- Paja osallistuu Valtakunnallisen työpajayhdistyksen koulutus- ynnä muihin tilaisuuk-

siin. 

 

Työllisyystoiminta 

Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

- Kunnan työllisyystoiminnasta vastaa työpaja. Erilaisten töiden ja työllistymismuotojen 

sekä osaajien ja tekijöiden kohtaaminen ja löytyminen on edelleen vaikeaa. Yhteis-

työn varmistaminen eri toimijoiden välillä esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan oh-

jaajan kanssa on tästä syystä erityisen tärkeää.  

- Nuorten yhteiskuntatakuu tulee huomioida myös työllisyystoiminnan kautta. Nuorten 

työpaja järjestää kaksi - kolme nuorten kesätyöviikkoa alle 18 -vuotiaille eurajokelai-

sille nuorille, jotka eivät ole saaneet kesätöitä. Yksi viikoista pidetään Luvian alueel-

la. 

- Tuetaan nuorten kesätyöpaikkatuen avulla yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä työllis-

tämään mahdollisimman monia paikkakuntamme nuoria. 

- Osallistutaan TE -toimiston ym. työllisyysasioista vastaavien viranomaisten järjestä-

miin koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin, jotta pysytään ajan tasalla useasti tapahtu-

vissa muutoksissa. 

 
 

Etsivä nuorisotyö 

Sitovat tavoitteet vuonna  2018 

- Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita 

nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat 

tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle yk-

silöllistä tukea ja ohjausta, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Etsivän nuorisotyön 

ydinelementtejä ovat kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja luottamus. 

- Luodaan tiimiyhteistyö erityisesti pajan ja etsivän nuorisotyön välille. 

- Tehdään ennaltaehkäisevää etsivää työtä läheisessä yhteistyössä Nuorten työpaja 

Nosturin, vapaa-aikapalvelutuotannon ja koulutoimen kanssa. Etsivä nuorisotyönte-

kijä on mukana kutsunnoissa Aikalisä! -toiminnan kautta. 

 

Kunnanjohtajan muutosesitys: työllistämispalkkamäärärahojen budjetointi vuoden 2017 

toteutuman mukaisesti. Muutokset yhteensä -36.450 euroa. 
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2.7.5 Avainprosessi 6040 Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen  
 
Koulupsykologi 

Koulupsykologi tukee oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja psyykkistä hyvinvointia sekä 
työskentelee syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Koulupsykologin tehtäviin kuuluu tar-
jota oppilaille, heidän vanhemmille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, neu-
vonta-, konsultaatio- ja erityispalveluja. 

Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

- Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ovat palveluiden juurruttaminen kuntaliitoksen 

tuomien muutosten myötä. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa oppilaiden koulun-

käynnin sujuminen sekä psyykkinen hyvinvointi yhdessä oppilaan, hänen huoltajien-

sa ja opetushenkilöstön kanssa. Säännöllistä yhteistyötä tehdään koulukuraattorei-

den, kouluterveydenhuollon ja lastensuojelun sosiaalityön kanssa. Tärkeinä yhteis-

työtahoina ovat myös eri erityissairaanhoidon yksiköt.  

 

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018 – 2020 

- Koulupsykologin tehtävät painottuvat oppimiskykyyn liittyviin tutkimuksiin ja selvitte-
lyihin. Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa korostuu yksilökohtainen mielenterveyden tuke-
minen osana oppilashuoltoa.  

Koulukuraattorit  

Koulukuraattorit tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja edistävät oppilaitoksen sosiaalista hy-
vinvointia yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Kuraattorit toteuttavat ennalta ehkäi-
sevää oppilashuoltotyötä oppilaitoksessa ja toimivat sosiaalialan asiantuntijana.  
 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

- Yhteistyön tavoitteena on varmistaa oppilaiden koulunkäynnin sujuminen yhdessä 

oppilaan, hänen huoltajiensa ja opetushenkilöstön kanssa. Säännöllistä yhteistyötä 

tehdään kouluterveydenhuollon, koulupsykologin, lastensuojelun sosiaalityön, nuori-

sotoimen sekä seurakunnan kanssa.  

- 2018 aloitetaan joustavan perusopetuksen toiminta Eurajoen kunnassa. Kuraattoreil-

la on rooli joustavan perusopetuksen henkilöstön apuhenkilöstönä ja tukena.  

 

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018 – 2020 

- Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ovat palveluiden juurruttaminen osaksi kouluyh-
teisöä sekä turvata riittävä saatavilla olo. Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa painottuu yksi-
lökohtainen oppilastyö sekä kasvatuksellinen ote. Vuosiluokilla 1-6 kuraattorin työs-
sä korostuu vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opettelu ryhmätoimintojen kautta. Kunti-
en yhdistyessä tavoitteena on taata samantasoiset palvelut koko kunnan alueella. 
Joustavan perusopetuksen aloittaminen vuonna 2018 on painopistealue.  
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2.8 Vapaa-aikalautakunta 
 
Vapaa-aikalautakunta vastaa yhdessä sivistystoimiston kanssa kunnan vapaa-aika-, har-
rastus-, kulttuuri-, tapahtuma-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelutuotannosta.  

 Vapaa-aikalautakunnan avainprosesseja ovat:  

Vapaa-aika- ja harrastustoiminnan palvelutuotanto 

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelutuotanto  

Kirjastopalvelut ja kansalaisopistopalvelut   

Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa sivistysjohtaja. 

 

2.8.1 Avainprosessi 7000 Vapaa-aika ja harrastaminen 
 
Vapaa-aikapalvelut ovat mukana toteuttamassa kuntastrategiaa, jonka keskeisinä lähtö-
kohtina ovat hyvinvointipalveluiden kehittäminen panostamalla ennaltaehkäisevän tervey-
den edistämistä sekä asumisviihtyvyyden tarjoaminen kuntalaisille. 
 
Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia järjestä-
mällä riittävät olosuhteet virkistys- ja harrastustoiminnalle sekä tuottamalla elämänkulun 
eri vaiheissa monipuolista, virikkeellistä, asiakaslähtöistä toimintaa kuntalaisille yhteis-
työssä eri tahojen kanssa.  
 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 
 

- Suhtaudutaan avoimesti yhteistyöhön eri sektoreilla ja lisätään rohkeutta tuottaa pal-

velut yhdessä. 

- Huolehditaan koululaisten uinnin järjestämisestä ja varmistetaan lasten mahdollisuus 

osallistua erilaisiin kesätoimintoihin (leirit, uimakoulut yms.) 

- Panostetaan koko kunnan alueella liikuntapaikkojen sekä nuorisotilojen tehokkaa-

seen käyttöön, hyvään kuntoon ja toimivuuteen. 

- Toteutetaan perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapijoki, Kahari, Luvia), erityistoimi-

paikoissa ja erilaisissa projekteissa.   

- Kehitetään ja vahvistetaan nuorisovaltuustotoimintaa sekä lasten- ja nuorten kuule-

misjärjestelmää www. nuortenideat.fi etunenässä. 

- Suunnataan liikuntapalveluja erityisliikuntaan joita järjestöt ja yhdistykset eivät tuota. 

 

Kunnanjohtajan muutosesitys: Sivistystoimen hallinnon kirjaustasolta siirretty vapaa-
aikatoimen hallinnon palkkamenot (kolme henkilöä) uudelle vapaa-aikatoimen hallinnon 
kirjaustasolle. Hallintosäännön tarkistuksen mukaisesti yhdistysten ja seurojen avustus-
määrärahat siirretty vapaa-aikatoimeen. LiPaKe hanketyöntekijän palkkaamiseen varatut 
määrärahat on poistettu. Tehtävät hoidetaan vuonna 2018 sisäisin järjestelyin. Muutokset 
yhteensä +173.880 euroa. 

Investointiin esitetyt määrärahat poistettu eli pesäpallon hiekkatekonurmikentän tulostaulu 
sekä keilahallin automaattilaskimet. Hankinnat eivät ylitä investointirajaa. Hankkeita ei ole 
lisätty käyttötalouteen. 

Kunnanvaltuuston muutos: Yhdistysten ja seurojen avustusmäärärahoihin lisättiin 
14.000 euroa. 
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2.8.2 Avainprosessi 7010 Kulttuuri ja tapahtumat  
 
Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä taiteen harjoitta-
miselle sekä kotiseututyön ja perinteen harrastamiselle. Kulttuuripalvelut tuottaa kulttuuri- 
ja perinnetoimintaan liittyviä palveluita sekä toteuttaa muita tehtäviä kuten järjestää julkisia 
tilaisuuksia, ylläpitää perinteen tallentamista ja vastaa osittain ystävyyskunta-toiminnasta 
ja matkailuun liittyvistä tehtävistä.  

 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

   

- kulttuurituotantosuunnitelman toimivuus kulttuuripalveluiden osalta. 

- Ajantasaistetaan sopimukset liittyen musiikin ja taiteen perusopetukseen. 

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018 – 2020 

- Kulttuuritoimen ydintapahtumia ovat Eurajoki Bel Canto -klassisen laulun festivaali, 
Kartanon Suviehtoo, Eurajoen Markkinat. Kulttuuri- ja matkailukohteiden esittelyma-
teriaalien tarkastaminen ja kieliversioiden laadinta. 

 

2.8.3 Avainprosessi 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto  
 
Kirjastopalveluiden tehtävänä on tuottaa kuntalaisille ajantasaiset ja monipuoliset kirjasto- 
ja tietopalvelut. Kirjasto on väylä alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen tietoon 
ja kulttuuriin. Samalla se tukee ihmisten hyvinvointia ja edistää yhteisöllisyyttä ja tiedollista 
tasa-arvoa. Kirjasto toimii yhdessä sidosryhmiensä kanssa ja osana kirjastoverkkoa. 

Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on varmistaa kansalaisopiston palveluiden saavutetta-
vuus kunnan alueella. 

Kansalaisopiston tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista 
kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. 

Kansalaisopisto-opinnoissa korostuvat omaehtoisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. Vapaan 
sivistystyön kurssit eivät ole tutkintotavoitteisia. Opinnot perustuvat ihmisen omaan haluun 
oppia ja kehittyä. 

 

Sitovat tavoitteet vuonna 2018 

- Kirjastotoimen tavoitteena on saavuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat 
laatusuositukset yleisille kirjastoille (20 lainaa/asukas, fyysisiä käyntejä vähintään10 
käyntiä vuodessa/asukas, aktiivikäyttäjiä on vähintään puolet kuntalaisista, kirjojen 
hankinta 300-400 kirjaa/1000 asukasta kohden). 

- Kirjastotoimea kehitetään uuden kirjastolain tavoitteiden mukaisesti: kirjastojen mak-
suttomuus ja niiden lähipalveluluonne säilytetään, kirjastotoimea kehitetään avoime-
na, oppimisen, harrastamisen ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina sekä di-
gitaalista tasa-arvoa turvaavina toimijoina. 

- Toteutetaan kirjastotoimen ja koulutoimen yhteistyösuunnitelmaa. 
- Varmistetaan kansalaisopiston palveluiden saatavuus. 
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Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018 - 2020 

Kirjasto on kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääjä, elinikäisen oppimisen mahdol-
listaja ja syrjäytymisen ehkäisijä.  

Kirjasto tarjoaa asiakaslähtöisesti palveluita, jotka vastaavat erityisesti kuntalaisten tiedon 
ja sivistyksen tarpeita. Kirjaston laadukas asiakaspalvelu syntyy paikallisia tarpeita vas-
taavasta ja uusiutuvasta aineistokokoelmasta, nykyaikaisesta kirjastojärjestelmästä, toimi-
vista verkkopalveluista, hyvistä tiloista ja osaavasta henkilöstöstä. 

Lasten- ja nuorten kirjastotyö: luku- ja tiedonhakutaitojen edistäminen. Koululaisille anne-
taan kirjastonkäytön, tiedonhaun ja mediakasvatuksen oppitunteja, jotta koululainen ja 
nuori voivat harjaantua tiedonhaussa ja oppia kriittiseksi median kuluttajaksi. Kirjasto tar-
joaa nuorille laadukkaita sähköisiä palveluja ja opastaa nuoria ja lapsia internetin käytös-
sä.  

Tietoverkot parantavat kokoelmayhteistyötä ja tehostavat asiakaspalvelua. Asiakkaille tar-
jotaan mahdollisuus virtuaaliaineistojen käyttöön kirjastossa internetpäätteillä. Palvelutar-
jonnassa ja markkinoinnissa käytetään hyödyksi seudullista yhteistyötä ja kirjastolle keski-
tetysti tuotettuja palveluja. 

 

2.9 Perusturvalautakunta 
 
Perusturvalautakunta vastaa yhdessä perusturvan henkilöstön ja kumppanien kanssa 
kunnan terveys- ja elämänhallinta –ydinprosessin (sosiaali- ja terveystoimen) tulosaluees-
ta. 
 
Perusturvan tehtävänä on kuntalaisten tukeminen ja auttaminen hyvinvointiin ja terveyteen 
liittyvissä palvelutarpeissa järjestämällä ennakoivaa neuvontaa, ohjausta, erilaisia sosiaali- 
ja terveyspalveluja sekä avustuksia. Palvelut tuotetaan itse, yhteistyössä muiden palvelun-
tuottajien kanssa mm. palvelusetelien avulla tai ostopalveluna. 
 
Tilivelvollisena viranhaltijana toimii perusturvajohtaja sijaisenaan sosiaalityön ja perhe-
palvelun päällikkö. 
 
 

2.9.1 Avainprosessi 8000 Hallinto ja suunnittelu perusturva 
 
Perusturvalautakunnan alaiseen hallinnon ja suunnittelun tehtäväalueeseen sisältyvät lau-
takunnan ja perusturvan johdon menot. Perusturvajohtaja ja toimistosihteeri vastaavat yh-
dessä lautakunnan kanssa koko perusturvaa koskevasta hallinnosta. Lisäksi tehtäväalu-
eelle kuuluvat kotona asumisen tukemisen sekä erityisasumisen tehtäväalueista vastaava 
asiakkuuspäällikkö ja hänen työparinaan toimiva palveluvastaava, terveyden edistämisen 
tehtäväalueesta ja vastaava vanhuspalvelupäällikkö, elämänhallinnan tuen tehtäväaluees-
ta vastaava sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö sekä kehitysvammaisten ja vammais-
palvelun palveluista vastaava erityispalvelupäällikkö. Omaa henkilöstöä on yhteensä 8. 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 
 
Sote-järjestämislain muutoksen ennakoiminen toiminnan kehittämisessä osallistumalla 
Satasoten valmisteluun ja yhteisiin hankkeisiin sekä koulutukseen. Henkilöstön pitäminen 
ajan tasalla ja mukana muutoksen valmistelussa. 
 
Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Seurantana lyhyet sairauspoissaolopäivät. 
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Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018 – 2020 
 
Organisaation sisäisen ja ulkoisen toimintakyvyn ylläpitäminen kuntaliitoksen jälkeen ja 
Satasoten valmistelun aikana.   
 
Kunnanjohtajan muutosesitys: Aineet, tarvikkeet ja tavarat –hankintojen määrärahat 
budjetoitu vuoden 2017 tasolle. Muutokset yhteensä -22.040. 
 
 
 

2.9.2 Avainprosessi: 8010 Terveyden edistäminen 
 
Perusturvalautakunnan alaiseen terveyden edistämisen avainprosessin tehtäväalueeseen 
sisältyvät terveystarkastukset, kouluterveydenhuolto ja neuvolapalvelut, jotka ovat Keski-
Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämisvastuulla, sekä Porin ympäristö-
toimen järjestämisvastuulla oleva terveysvalvonta ja eläinlääkintä. Vanhuspalvelupääl-
likkö vastaa avainprosessista. 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 
 
Ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy tavoitteena lonkkamurtumien estäminen. Mitta-
rina FRAT-mittaukset sekä kaatumista altistavien tekijöiden kartoitus. 

 
Toteutetaan edelleen yli 65- vuotiaille omaishoitajille suunnatut terveystarkastukset, koh-
deryhmänä erityisesti pitkään omaishoitajana toimineet henkilöt. Omaishoitajien hyvinvoin-
ti- ja terveystarkastusten tavoitteena on hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, 
ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen varhaisessa 
vaiheessa. 
  
Terveystarkastukset 75- ja 80- vuotiaille toteutetaan aiemmin luodun mallin mukaisesti. 
Erityistä huomiota pyritään kiinnittämään alkavan muistihäiriön varhaiseen toteamiseen. 
 
Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018–2020 
 
Satasote-kunnat ovat mukana I&O Kärkihankkeessa, jonka muutosohjelman tarkoituksena 
on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa.  
 
 
 

2.9.3 Avainprosessi 8020 Toimintakyky ja sairaudenhoito 
 
Perusturvalautakunnan alainen toimintakyky ja sairaudenhoito –avainprosessin tehtävä-
alue sisältää Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perusterveydenhuollon 
avohoidon (pl. neuvola ja kouluterveydenhuolto) ja päihdehuollon avo- ja laitoshoidon, 
vuodeosaston sekä Jokisimpukassa Eurajoella että Harjavallassa, kotisairaalatoiminnan 
Eurajoella, Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta laskutettavat ja mahdolliset muut erikois-
sairaanhoidon menot. Osastonhoitaja vastaa avainprosessista. Omaa henkilöstöä on yh-
teensä 12: terveyskeskussairaalan Eurajoen osastolla 9,5 ja kotisairaalatoiminnassa 2,5.  

 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 
 
Terveyskeskussairaalan Eurajoen osastolla hoidetaan vain akuuttia perusterveydenhuol-
toa ja saattohoitoa vaativia potilaita ja pyritään pitämään keskimääräinen hoitoaika lyhye-
nä (alle 10 vrk). Vuonna 2016 keskimääräinen hoitoaika on ollut 9,3 vuorokautta. Tarvitta-
essa potilaat sijoitetaan Harjavallan osastolle.  
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Seurantana käytetään käyttöastetta ja Harjavallan osaston paikkojen käyttöä. Vuonna 
2016 Eurajoen osastolla on hoidettu 273 potilasta ja Harjavallan osastolla 28 potilasta. 
Kuormitusprosentti Eurajoen osastolla on ollut 68,96 %. 
 
 
Kotisairaalatoiminnan kehittäminen jatkuu koko kunnan alueella. Tavoitteena on kotisai-
raalapotilaiden määrän lisääminen niin, että terveyskeskussairaalan Eurajoen osaston sai-
raansijat riittävät kattamaan oman kunnan tarpeen ja vain ruuhkahuippuina käytetään Har-
javallan osastoa.  
 
Seurantana kotisairaalassa käytetään potilasmääriä ja hoitopäiviä. Vuonna 2016 kotisai-
raalassa on hoidettu 22 potilasta ja hoitopäiviä on ollut 152. 
 
 
Eurajoelta lähipalveluna saatavien peruserikoissairaanhoidon palvelujen käyntimääriä py-
ritään edelleen nostamaan ja samalla vähentämään erikoissairaanhoidon kokonaiskus-
tannuksia. 
 
Seurantana käytetään Eurajoella toteutuvien käyntien ja sairaanhoitopiirin vastaavien 
käyntien suhdelukua. 
 
Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018-2020 
 
Vuodeosaston ja kotisairaalan potilaiden saattohoitoa kehitetään moniammatillisena yh-
teistyössä KSTHKY:n kanssa luomalla toimintamalli saattohoidossa oleville potilaille ja 
heidän omaisilleen. Hoitajien koulutukseen panostetaan. 
 
Vuodeosastolta kotiutettavien ja kotisairaalassa hoidettavien potilaiden hoidon ja seuran-
nan tueksi on otettu käyttöön pilottina kuvapuhelintoiminta toukokuussa 2017. Kuvapuhe-
lintoiminnan avulla esim. lääkärin saaminen kotikäynnille helpottuu. Kuvapuhelintoiminnan 
käyttöönoton kehittäminen jatkuu. 
Eurajoen ja Luvian terveysasemilla yhdenmukaistetaan hoidon tarpeen arviointia laatimal-
la hoidon tarpeen arviointiin kirjalliset ohjeet.  

 
 
Perusterveydenhuollossa paljon palveluita käyttävät asiakkaat pyritään ottamaan haltuun 
laatimalla asiakkaille selkeä hoitosuunnitelma. 
 

 
Eurajoella aloitetaan suoravastaanottotoiminnan jalkauttaminen perusterveyden- huollos-
sa fysioterapeuttien toimesta. Osa tuki- ja liikuntaelinpotilaista, jotka varaavat lääkäriaikaa, 
ohjataan suoraan fysioterapeutille Satakunnan alueellisten ohjeiden mukaan.   
 
Kunnanjohtajan muutosesitys: Avohoidon lääkäripalvelujen sekä terveyskeskussairaa-
lan  määrärahat tarkistettu KSTHKY:n ilmoittamaan tasoon. Muutokset yhteensä -176.500 
euroa. 

 
 

2.9.4 Avainprosessi 8030 Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen  
ehkäiseminen 
 
Perusturvalautakunnan alaiseen Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisemi-
nen –avainprosessin tehtäväalueeseen sisältyvät varhaisen tuen palvelut, lastensuojelu, 
aikuissosiaalityö sekä erityisryhmien avopalvelut. Varhaisen tuen palveluihin sisältyvät 
lapsiperheiden kotipalvelu sekä sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut. Lastensuoje-
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luun sisältyvät lastensuojelun avohuollon tukitoimet, lastensuojelun perhehoito, lastensuo-
jelun laitoshoito, jälkihuollon avohuolto sekä jälkihuollon laitoshoito. Aikuissosiaalityöhön 
sisältyvät sosiaalihuoltolain mukainen aikuissosiaalityö, sosiaalinen päivätoiminta, syöpä-, 
ms- ja munuaispotilaiden sairaala- ja poliklinikkamaksujen korvaukset, veteraanien korva-
ukset sekä toimeentuloturva ja Party-hanke sekä päihdehuollon laitoskuntoutus. Erityis-
ryhmien avopalveluihin sisältyvät kuntoutusohjaus, kehitysvammaisten avohuolto, vam-
maispalvelut, Toimintakeskus Toimari sekä muu päivä- ja työtoiminta.   
 
Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen –avainprosessista varhaisen 
tuen, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön osalta vastaa sosiaalityön ja perhepalvelun 
päällikkö, erityisryhmien avopalveluiden osalta erityispalvelupäällikkö.  
Omaa henkilöstöä on yhteensä 18 (varhaisen tuen, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön 
osassa 10 ja erityisryhmien avopalveluissa 8).  
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 
 
Lapsiperheiden palveluissa painopiste siirtyy korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin 
palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.  Tavoitteena on sosiaalihuoltolain mukais-
ten perhepalveluiden asiakkuuksien lisääntyminen vuodesta 2017 suhteessa lastensuoje-
lun asiakkuuksiin. 1.1.2017 tapahtuneen kuntaliitoksen johdosta vertailuajankohtana on 
joulukuu 2017.  

 
Aikuissosiaalityössä tavoitteena on kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääntyminen 
kunnan eri hallintokunnissa (1-8/2017 yht. 16) sekä työtoimintapaikkojen säilyttäminen 
Kierrätyskeskusmuotoisessa aikuisten työpajassa. ESR-rahoitteinen Party-hanke päättyy 
31.3.2018. Kierrätyskeskusmuotoisen toiminnan jatkuminen mahdollistetaan vakinaista-
malla hankkeen projektityöntekijä 1.4.2018 alkaen, nimikkeenä sosiaaliohjaaja. Kuntoutta-
van työtoiminnan paikkojen lukumäärää verrataan vuoden 2017 paikkojen määrään (v. 
2016 yht. 61, 8/2017 yht. 63). Lisäksi seurataan kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden 
kehitystä.  
 
Asiakaslähtöisen palvelusuunnitelmaprosessin toteutuminen erityispalveluissa. Asiakkaal-
le palvelut yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.  
 
Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018-2020  
 
Lapsiperheiden kotipalvelun sekä muiden sosiaalihuoltolain mukaisten matalan kynnyksen 
palvelujen avulla tuetaan perheitä asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti siten, että lasten, 
nuorten ja perheiden omat voimavarat, elämänhallinta sekä osallisuuden kokemukset 
vahvistuvat.  Tavoitteena on korjaavien palvelujen kustannusten kasvun pysähtyminen 
sekä pidemmällä aikavälillä kustannusten aleneminen.  
 
Lapsiperheiden palveluissa eri toimijat tekevät keskenään yhteistyötä niin, että tarvittava 
tuki tuodaan kotiin, kouluun ja lapsen muuhun ympäristöön tavallisen arkielämän osaksi.  
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on yksi Suomen hallituksen kärkihank-
keista. Hankkeessa lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistetaan asiakaslähtöisesti 
integroiduksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien toimin-
taympäristöön. Eurajoen kunta on mukana Satasoten (Satakunta)  LAPE-
kärkihankkeessa, jonka kohteena on matalan kynnyksen palveluiden verkostoiminen.  
 
Aikuissosiaalityön asiakkaiden elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä vahvis-
tetaan järjestämällä kuntouttavaa työtoimintaa.  Kuntouttava työtoiminta tukee siihen osal-
listuvaa kokonaisvaltaisesti edistämällä hänen terveyttään, toimeentuloaan ja sosiaalista 
kanssakäymistään ehkäisten näin syrjäytymistä. Tavoitteena on kuntouttavan työtoimin-
nan paikkoja lisääminen kunnan omissa toimipisteissä, jotta kuntouttavaa työtoimintaa 
voidaan tarjota kaikille sen piiriin kuuluville.  Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien 
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määrän lisääntyminen vähentää suoraan kunnan maksuvelvollisuutta Kelan työmarkkina-
tuesta (kunnan maksuosuus yli 300 pv työttömyyden vuoksi työmarkkinatukea saavien 
kustannuksista 50 % ja yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneiden kustannuksista 70%).   
 
Eurajoen kunnan ja Rauman Seudun Katulähetys ry:n yhteistyössä järjestämä sosiaalisen 
päivätoiminnan Voimatupa -toiminta laajennetaan koko kunnan alueelle. Voimatupa on 
kohtaamispaikka, joka tarjoaa kaikille voimaa, sisältöä ja päiviinsä tekemistä kaipaaville 
vertaistukea, yksilöllistä tukea sekä asiantuntijaluentoja.  Toiminnan avulla tuetaan kunta-
laisten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.  
 
Kehitysvammahuollossa korostuu asiakkaan tarpeista lähtevä palvelujen suunnittelu yh-
dessä asiakkaan kanssa. Toiminnassa panostetaan eri toimijoiden kanssa yhteistyön te-
kemiseen niin, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta 
ja osallisuutta tuetaan sekä pyritään turvaamaan asiakkaan oikeudellinen asema. Kehitys-
vammaisten vapaa-ajan erityisliikuntaa kehitetään yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa. 
 
Kuntoutusohjauksen avulla tuetaan erityisesti lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. 
Toiminta tukee asiakkaan kuntoutumista ja perheen hyvinvointia, lisäksi se mahdollistaa 
varhaisen puuttumisen ongelmatilanteisiin. Palvelua myydään muille Keski-Satakunnan 
kunnille (Nakkila, Harjavalta, Kokemäki). 
  
Toimarin toiminnassa panostetaan palvelun sisällön monipuolisuuteen asiakkaan toimin-
takyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Toimintakykyä arvioidaan ja seurataan mm. 
TOIMI- arviointimenetelmän avulla. Toimari tukee kehitysvammaisen osallisuutta yhteis-
kuntaan sekä jokaisen itsemääräämisoikeutta. Palvelun käyttäjät osallistuvat aktiivisesti 
oman työ- ja päivätoimintansa sisällön suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä henkilö-
kunnan kanssa. Jokaisen osallisuutta pyritään tukemaan mahdollistamalla toimiva vuoro-
vaikutus. Toimarissa panostetaan vaihtoehtoisiin kommunikointikeinoihin sekä puhetulkki-
en hyödyntämiseen toiminnassa. Toimarin toiminta mahdollistaa asiakkaalle, jonka omat 
voimavarat riittävät työn tekemiseen, tutustumisen työelämään ja mahdollisen tukityöllis-
tymisen. Myös Toimarin palvelua myydään muille kunnille. 
 
 
Kunnanjohtajan muutos esitys: Lastensuojelun sekä täydentävän toimeentulotuen mää-
rärahojen budjetointi toteutuman mukaisiksi, purettu avohuollon tukitoimenpiteiden va-
rausmääräraha, pitäytyminen uusista yhteistyömuodoista (Ankkuritoiminta), Katulähetyk-
sen ostopalvelun yhteistyön päättäminen asteittain ja siirtyminen omaan toimintaan. Eri-
tyisryhmien avopalvelun toimintojen pitäminen ennallaan.  Eurajokelaisille työ- ja päivä-
toiminnassa oleville ilmainen ateria. Muutokset yhteensä -543.740 euroa. 
 

2.9.5 Avainprosessi 8040 Kotona asumisen tuki 
 
Perusturvalautakunnan alaiseen Kotona asumisen tuki –avainprosessin tehtäväalueeseen 
sisältyvät kotipalvelu ja sen tukipalvelut, kotisairaanhoito (KSTHKY/Attendo), omaishoito, 
ikäihmisten päivätoiminta ja kuntoutus sekä intervallihoito. Asiakkuuspäällikkö vastaa 
avainprosessista. 
Omaa henkilöstöä on yhteensä 40. 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018  
 
Palvelukeskus Jokisimpukassa ja Käenpesässä kehitetään seniorikeskustoimintaa, tavoit-
teena tehostaa yksinäisyyden ehkäisyä, tukea ikäihmisten kotona asumista, omaishoitaji-
en jaksamista sekä muuta ennaltaehkäisevää toimintaa. Ikäihmisten päivätoimintaa kehi-
tetään perustamalla puolipäiväinen ryhmä, jolloin myös omaishoidettaville tarkoitettu Tau-
kotupa- toiminta tehostuu. Mittarina toimii asiakasmäärät ja tavoitteena on vakiinnuttaa 
puolipäiväinen toiminta osaksi seniorikeskuksen säännöllistä toimintaa. 
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Omaishoidon lakisääteiset vapaat järjestetään yksilöllisesti, monipuolisesti ja tarvetta vas-
taaviksi mm. omaishoidon tuen palvelusetelin ja ostopalvelujen avulla. 
 
Palvelusetelin tarjontaa laajennetaan kotipalvelun tukipalveluissa tavoitteena ikäihmisten 
valinnanmahdollisuuksien kasvattaminen ja mahdollisuuksien luominen uusille yrittäjille 
kunnassa. 
 
Kotihoidossa toimivan henkilöstön välittömän työajan tavoitteena on valtakunnallisen ta-
voitteen mukaisesti lähihoitajalla 60 % ja sairaanhoitajalla 40 %. Työaikaa seurataan Pe-
gasos- toiminnanohjausjärjestelmän raporteista, joista nähdään myös sijaisten tarve. 
 
Lyhytaikaishoitoa lisätään muuttamalla laitosasumisen paikkoja lyhytaikaispaikoiksi (nyt 
15 paikkaa). Lisäksi selvitetään mahdollisuus käyttää Jokisimpukan Kotokarin asuntoja 
kotona asumisen tukena.  
 
Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018–2020 
 
Palvelujärjestelmän haasteena on ikäihmisten määrän lisääntyminen ja siitä johtuen de-
mentoivia sairauksia sairastavien määrän lisääntyminen. Avainasemassa on erityisesti 
muistisairauksien varhainen tunnistaminen ja hoidon järjestäminen. Kotona asumisen tuki-
toimia ja hoitoa tulee edelleen kehittää, jotta ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä voi-
daan hillitä. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntaa toteuttamaan iäkkään henkilön pitkäaikai-
sen hoidon ja huolenpidon ensisijaisesti hänen yksityiskodissaan tai muussa kodinomai-
sessa asuinpaikassa. Ikäihmisten palveluiden painopiste on siis kotiin annettavissa palve-
luissa. 
 
Asiakkuuspäällikkö ja palveluvastaava ovat Eurajoella uusia tehtäviä, joiden tarkoituksena 
on ikäihmisten asiakkuuksien optimaalinen ohjaaminen palveluprosesseissa. Asiakkuus-
päällikkö koordinoi SAS-työryhmää (selvitä, arvioi ja sijoita) ja vastaa palveluohjauksesta 
yhdessä vanhuspalveluiden muiden asiantuntijoiden kanssa. Palveluvastaava on kotona 
asuvien ikäihmisten palvelujen ensisijainen palvelutarpeen arvioija ja hän on vastuussa 
kotiin annettavien palvelujen koordinaatiosta. Uuden palvelurakenteen tarkoituksena on 
palveluiden suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden kehittäminen.  
 
Kotona asuvien ikäihmisten kuntoutuksen tehostaminen tukee omalta osaltaan ikäihmis-
ten kotona selviytymistä ja, vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla, ennaltaehkäisee pal-
veluasumistarvetta ja laitoshoitoa.  
 
Pegasos mukana- toiminnanohjausjärjestelmän sekä optimointiohjelman avulla kotona 
asumista tukevia palveluja tehostetaan ja asiakkaiden palvelutarpeisiin pystytään vastaa-
maan entistä paremmin. Kotiin annettavien palvelujen onnistuminen edellyttää tiivistä yh-
teistyötä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välillä. Yhteinen toiminnanohjaus tehostaa pal-
veluiden oikeaa kohdentumista ja päällekkäisten käyntien välttämistä. 
Saumaton yhteistyö ja kokonaisvaltainen sekä kustannustehokas toimintatapa on perus-
tana hyvälle palvelulle ikäihmisten hoidossa. 
 
Kunnanjohtajan muutos esitys: Kotisairaanhoidon määrärahat korjattu vuoden 2017 ta-
solle, erityispalveluiden määrärahat korjattu KSTHKY ilmoittaman mukaiseksi sekä 
omaishoidontuki budjetoitu toteutuman 2017 mukaiseksi. Muutokset yhteensä -43.150 eu-
roa. 



33 
 

 

 

2.9.6 Avainprosessi 8050 Erityisasuminen 
 
Perusturvalautakunnan alaiseen Erityisasuminen –avainprosessin tehtäväalueeseen sisäl-
tyvät asiakkuuspäällikön vastuulla olevat ikäihmisille tarkoitettu perhehoito, pitkäaikainen 
laitosasuminen sekä tehostettu palveluasuminen, jota tuotetaan Jokisimpukassa ja Käen-
pesässä sekä ostetaan myös yksityisiltä. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluvat erityispalve-
lupäällikön vastuulla olevat kehitysvammaisten asumispalvelut, vaikeavammaisten asu-
mispalvelut sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitetut psykososiaaliset asu-
mispalvelut. 
Omaa henkilöstöä on yhteensä 30,25.  
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2018 
 
Vanhustenhuollon palvelujärjestelmää kehitetään edelleen tavoitteena vähentää  
laitoshoitoa muuttamalla niitä lyhytaikaispaikoiksi tai tehostetuksi palveluasumiseksi. Van-
huspalvelulain mukaan pitkäaikaishoito toteutetaan laitoshoitona vain  
silloin, kun siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on iäkkään henkilön arvokkaan 
elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Laitoshoidossa on nyt 25 henki-
löä ja lyhytaikaishoidossa 15. 
 
Euran kunnan koordinoima perhehoito on jo todettu turvalliseksi ja inhimilliseksi asumis-
muodoksi tilanteissa, joissa iäkäs henkilö ei vielä tarvitse paljon hoitoa ja huolenpitoa ym-
päri vuorokauden, mutta omassa kodissa asuminen ei enää onnistu. Käytäntöä jatketaan 
ja kehitetään edelleen seudullisesti (Eura, Eurajoki, Huittinen, Rauma). Perhehoidon kehit-
täminen lukeutuu tulevina vuosina myös valtakunnan kärkihankkeisiin.  
  
Luvian vanhustenhuoltoon myönnetty sertifikaatti laajennetaan vähitellen koskemaan 
kaikkia vanhustenhuollon yksiköitä. 
 
Erityisasumisen tarpeen arviointi kehitysvammaisen asiakkaan yksilöllisessä palvelujen 
suunnittelussa 
 
 
Painopistealueet suunnitelmakaudella 2018–2020 
 
Haasteellisesti käyttäytyvien dementiaa sairastavien henkilöiden turvallisen hoitopaikan 
löytämiseksi tehdään yhteistyötä koko sairaanhoitopiirin alueella ja lisää kustannuspainet-
ta erityisasumisessa. 
 
Kehitysvammahuollossa keskitytään alueellisen erityisasumisen kehittämiseen ja lisäämi-
seen. Nykyiset asumisyksikköpaikat ovat täynnä eivätkä näin riitä kattamaan tulevia asu-
misen tarpeita. Kehitysvammaisten laitoshoitoa on purettu tehokkaasti mahdollistamalla 
asiakkaille avohuollon asumispalvelut. Tukiasumista pyritään lisäämään osana monipuo-
lista asumispalvelukokonaisuutta. 
 
Kehitysvammahuollossa erityisasumisen tarvetta lisäävät nuoret kehitysvammaiset, jotka 
muuttavat pois lapsuudenkodistaan. Toisena erityisasumista tarvitsevana ryhmänä ovat jo 
aikuiset, keski-ikäiset kehitysvammaiset, jotka asuvat lapsuudenkodissaan, mutta tarvitse-
vat asumispalvelua vanhempien ikääntyessä. Tämä näkyy talousarviossa kustannusten 
nousuna ja asiakasmäärien kasvuna.   
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Talousarvion muut perustelut 
 
Käenpesän mahdollinen yksityistäminen muuttaa talousarviorakennetta oman toiminnan 
vähentymisenä ja palveluseteliostoon varattavien määrärahojen lisäämisenä. Muutos teh-
dään talousarvion käsittelyn kuluessa tai vasta perusturvalautakunnan käyttösuunnitelman 
muutoksena 2018. 
 
Kunnanjohtajan muutos esitys: Tehostetun palveluasumisen ja muut erityisasumisen 
palvelujen määrärahat tarkistettu vuonna 2017 toteutuneen mukaisiksi. Muutokset yhteen-
sä -512440 euroa. 
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3 INVESTOINNIT 
 

3.1 Aluksi 
 
Suunnitelmakauden 2018 - 2020 investointiohjelman numero-osuus on esitetty taulukko-
osassa. Suunnitelmakauden loppuvuosien 2019 - 2020 kehitystä kuvaavat määrärahat 
ovat vuoden 2018 rahanarvossa. 
 
Kaikki investoinnit on esitetty taulukko-osan investointiraportissa. 
 

3.2 Kunnanhallituksen investoinnit 
 
IT-hankinnat: 
Keskitettyihin IT-hankintoihin varataan 213 700 euroa.  
Suurimpana hankintana IT-investoinneissa ovat tabletteja kouluihin, lukiolaisten kannetta-
vat, valokuituyhteydet Rikantila ja Lapijoki, Wlan laajennus Luvian toimipisteisiin ja Luvian 
virastotalon verkon purku. 
 
Muut: 

- Kiinteistökaupat: Tilan Heinilä RN.o 2:500 osto 356 744 € 
- Osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin lainoihin 90 988  € 
- Eurajoki-Köyliönjoki vesistöhanke 20 000 € 

 

3.3 Teknisen lautakunnan investoinnit 
 
Teknisen lautakunnan investointiohjelmaesitys sekä hankekohtainen selvitys esitetään liit-
teessä. 
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Eurajoen kunta KÄYTTÖTALOUS 
 

14.12.2017 8:21:30 

112 Avainprosessi:     1000 Tarkastustoimi 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -28 376 -28 376 -28 376 

TOIMINTAKATE -28 376 -28 376 -28 376 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -28 376 -28 376 -28 376 

        

114 Lautakunta:       10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -28 376 -28 376 -28 376 

TOIMINTAKATE -28 376 -28 376 -28 376 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -28 376 -28 376 -28 376 

        

112 Avainprosessi:     2000 Vaalit 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 14 800 14 800 14 800 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -60 060 -60 060 -60 060 

TOIMINTAKATE -45 260 -45 260 -45 260 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -45 260 -45 260 -45 260 

        

114 Lautakunta:       20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 14 800 14 800 14 800 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -60 060 -60 060 -60 060 

TOIMINTAKATE -45 260 -45 260 -45 260 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -45 260 -45 260 -45 260 

        

112 Avainprosessi:     3000 Päätöksenteko 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 283 000 1 283 000 23 000 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -374 438 -374 438 -374 438 

TOIMINTAKATE 908 562 908 562 -351 438 

Suunn.mukaiset poistot -28 225 -28 225 -28 225 

TILIKAUDEN TULOS 880 337 880 337 -379 663 

        

112 Avainprosessi:     3010 Tehokkaat hallintopalvelut 

  Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 130 000 130 000 130 000 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -725 670 -725 670 -725 670 

TOIMINTAKATE -595 670 -595 670 -595 670 
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Suunn.mukaiset poistot -6 878 -6 878 -6 878 

TILIKAUDEN TULOS -602 548 -602 548 -602 548 

        

112 Avainprosessi:     3020 Toimiva tietojärjestelmä 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -719 794 -719 794 -719 794 

TOIMINTAKATE -719 794 -719 794 -719 794 

Suunn.mukaiset poistot -284 208 -284 208 -284 208 

TILIKAUDEN TULOS -1 004 002 -1 004 002 -1 004 002 

        

112 Avainprosessi:     3030 Tasapainoinen talous 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -496 141 -496 141 -496 141 

TOIMINTAKATE -496 141 -496 141 -496 141 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -496 141 -496 141 -496 141 

        

112 Avainprosessi:     3040 Hyvinvoiva,osaava henkilöstö 

  Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 160 500 160 500 160 500 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -755 880 -755 880 -755 880 

TOIMINTAKATE -595 380 -595 380 -595 380 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -595 380 -595 380 -595 380 

        

112 Avainprosessi:     3050 Elinvoiman edistäminen 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -408 070 -408 070 -408 070 

TOIMINTAKATE -408 070 -408 070 -408 070 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -408 070 -408 070 -408 070 

        

112 Avainprosessi:     3060 Osallisuus ja hyvinvointi 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -97 000 -150 000 -150 000 

TOIMINTAKATE -97 000 -150 000 -150 000 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -97 000 -150 000 -150 000 

        

112 Avainprosessi:     3070 Johtamisen tukeminen 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -15 000 -15 000 -15 000 
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TOIMINTAKATE -15 000 -15 000 -15 000 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -15 000 -15 000 -15 000 

        

114 Lautakunta:       30 KUNNANHALLITUS 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 573 500 1 573 500 313 500 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 591 993 -3 644 993 -3 644 993 

TOIMINTAKATE -2 018 493 -2 071 493 -3 331 493 

Suunn.mukaiset poistot -319 311 -319 311 -319 311 

TILIKAUDEN TULOS -2 337 804 -2 390 804 -3 650 804 

        

112 Avainprosessi:     4000 Hallinto tekninen toimi 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -407 098 -407 098 -407 098 

TOIMINTAKATE -407 098 -407 098 -407 098 

Suunn.mukaiset poistot -1 724 -1 724 -1 724 

TILIKAUDEN TULOS -408 822 -408 822 -408 822 

        

112 Avainprosessi:     4010 Asumisen edistäminen 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 298 500 1 298 500 1 298 500 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -2 393 954 -2 393 954 -2 393 954 

TOIMINTAKATE -1 095 454 -1 095 454 -1 095 454 

Suunn.mukaiset poistot -851 534 -851 534 -851 534 

TILIKAUDEN TULOS -1 946 988 -1 946 988 -1 946 988 

        

112 Avainprosessi:     4020 Yhdyskuntarakenteen edistäm. 

  Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 84 200 84 200 84 200 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 173 533 -1 173 533 -1 173 533 

TOIMINTAKATE -1 089 333 -1 089 333 -1 089 333 

Suunn.mukaiset poistot -1 375 953 -1 375 953 -1 375 953 

TILIKAUDEN TULOS -2 465 286 -2 465 286 -2 465 286 

        

112 Avainprosessi:     4030 Kiinteistöjen kunnossapito 

  Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 482 622 1 482 622 1 482 622 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -2 537 111 -2 547 111 -2 547 111 

TOIMINTAKATE -1 054 489 -1 064 489 -1 064 489 

Suunn.mukaiset poistot -2 139 575 -2 139 575 -2 139 575 

TILIKAUDEN TULOS -3 194 064 -3 204 064 -3 204 064 

        

112 Avainprosessi:     4040 Puhtaus- ja ruokapalvelut 

  Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 377 516 393 076 393 076 
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TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 659 016 -3 659 016 -3 659 016 

TOIMINTAKATE -3 281 500 -3 265 940 -3 265 940 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -3 281 500 -3 265 940 -3 265 940 

        

114 Lautakunta:       40 TEKNINEN LAUTAKUNTA 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 242 838 3 258 398 3 258 398 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -10 170 712 -10 180 712 -10 180 712 

TOIMINTAKATE -6 927 874 -6 922 314 -6 922 314 

Suunn.mukaiset poistot -4 368 786 -4 368 786 -4 368 786 

TILIKAUDEN TULOS -11 296 660 -11 291 100 -11 291 100 

        

112 Avainprosessi:     5000 Hallinto ympäristötoimi 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -259 610 -259 610 -259 610 

TOIMINTAKATE -259 610 -259 610 -259 610 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -259 610 -259 610 -259 610 

        

112 Avainprosessi:     5010 Sujuva rakennusvalvonta 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 78 000 78 000 78 000 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -19 471 -19 471 -19 471 

TOIMINTAKATE 58 529 58 529 58 529 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS 58 529 58 529 58 529 

        

112 Avainprosessi:     5020 Ympäristönsuojelu 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 8 000 8 000 8 000 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -89 100 -89 100 -89 100 

TOIMINTAKATE -81 100 -81 100 -81 100 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -81 100 -81 100 -81 100 

        

114 Lautakunta:       50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 86 000 86 000 86 000 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -368 181 -368 181 -368 181 

TOIMINTAKATE -282 181 -282 181 -282 181 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -282 181 -282 181 -282 181 

        

112 Avainprosessi:     6000 Hallinto sivistystoimi 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 
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TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 242 056 242 056 242 056 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -620 065 -620 065 -620 065 

TOIMINTAKATE -378 009 -378 009 -378 009 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -378 009 -378 009 -378 009 

        

112 Avainprosessi:     6010 Alle kouluikäiset 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 638 225 638 225 638 225 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -5 886 675 -5 886 675 -5 886 675 

TOIMINTAKATE -5 248 450 -5 248 450 -5 248 450 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -5 248 450 -5 248 450 -5 248 450 

        

112 Avainprosessi:     6020 Peruskouluikäiset 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 187 554 187 554 187 554 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -8 733 441 -8 733 441 -8 733 441 

TOIMINTAKATE -8 545 887 -8 545 887 -8 545 887 

Suunn.mukaiset poistot -116 073 -116 073 -116 073 

TILIKAUDEN TULOS -8 661 960 -8 661 960 -8 661 960 

        

112 Avainprosessi:     6030 Osaaminen ja työllistäminen 

  Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 132 000 132 000 132 000 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 414 466 -1 414 466 -1 414 466 

TOIMINTAKATE -1 282 466 -1 282 466 -1 282 466 

Suunn.mukaiset poistot -494 -494 -494 

TILIKAUDEN TULOS -1 282 960 -1 282 960 -1 282 960 

        

112 Avainprosessi:     6040 Kasvun ja vanhemm. tukeminen 

  Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -213 590 -213 590 -213 590 

TOIMINTAKATE -213 590 -213 590 -213 590 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -213 590 -213 590 -213 590 

        

114 Lautakunta:       60 SIVISTYSLAUTAKUNTA 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 199 835 1 199 835 1 199 835 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -16 868 237 -16 868 237 -16 868 237 

TOIMINTAKATE -15 668 402 -15 668 402 -15 668 402 

Suunn.mukaiset poistot -116 567 -116 567 -116 567 

TILIKAUDEN TULOS -15 784 969 -15 784 969 -15 784 969 

        

112 Avainprosessi:     7000 Vapaa-aika ja harrastaminen 
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Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 8 000 8 000 8 000 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -742 198 -521 158 -521 158 

TOIMINTAKATE -734 198 -513 158 -513 158 

Suunn.mukaiset poistot -84 884 -84 884 -84 884 

TILIKAUDEN TULOS -819 082 -598 042 -598 042 

        

112 Avainprosessi:     7010 Kulttuuri ja tapahtumat 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 6 500 6 500 6 500 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -314 076 -314 076 -314 076 

TOIMINTAKATE -307 576 -307 576 -307 576 

Suunn.mukaiset poistot -14 225 -14 225 -14 225 

TILIKAUDEN TULOS -321 801 -321 801 -321 801 

        

112 Avainprosessi:     7020 Kirjasto ja kansalaisopisto 

  Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 9 400 9 400 9 400 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -620 451 -620 451 -620 451 

TOIMINTAKATE -611 051 -611 051 -611 051 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -611 051 -611 051 -611 051 

        

114 Lautakunta:       70 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 23 900 23 900 23 900 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 676 725 -1 455 685 -1 455 685 

TOIMINTAKATE -1 653 825 -1 431 785 -1 431 785 

Suunn.mukaiset poistot -99 109 -99 109 -99 109 

TILIKAUDEN TULOS -1 752 934 -1 530 894 -1 530 894 

        

112 Avainprosessi:     8000 Hallinto ja suunnittelu petu 

  Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -654 214 -654 214 -654 214 

TOIMINTAKATE -654 214 -654 214 -654 214 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -654 214 -654 214 -654 214 

        

112 Avainprosessi:     8010 Terveyden edistäminen 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -702 502 -702 502 -702 502 

TOIMINTAKATE -702 502 -702 502 -702 502 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -702 502 -702 502 -702 502 
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112 Avainprosessi:     8020 Toimintakyky ja sairaudenhoito 

  Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 10 000 10 000 10 000 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -16 313 699 -16 313 699 -16 313 699 

TOIMINTAKATE -16 303 699 -16 303 699 -16 303 699 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -16 303 699 -16 303 699 -16 303 699 

        

112 Avainprosessi:     8030 Elämänhallinnan tuki 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 346 100 349 500 349 500 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 996 050 -3 989 160 -3 989 160 

TOIMINTAKATE -3 649 950 -3 639 660 -3 639 660 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -3 649 950 -3 639 660 -3 639 660 

        

112 Avainprosessi:     8040 Kotona asumisen tuki 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 468 600 468 600 468 600 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 821 222 -3 821 222 -3 821 222 

TOIMINTAKATE -3 352 622 -3 352 622 -3 352 622 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -3 352 622 -3 352 622 -3 352 622 

        

112 Avainprosessi:     8050 Erityisasuminen 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 673 700 673 700 673 700 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -7 198 018 -7 198 018 -7 198 018 

TOIMINTAKATE -6 524 318 -6 524 318 -6 524 318 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -6 524 318 -6 524 318 -6 524 318 

        

114 Lautakunta:       80 PERUSTURVALAUTAKUNTA 

   Selite  KV TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 498 400 1 501 800 1 501 800 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -32 685 705 -32 678 815 -32 678 815 

TOIMINTAKATE -31 187 305 -31 177 015 -31 177 015 

Suunn.mukaiset poistot       

TILIKAUDEN TULOS -31 187 305 -31 177 015 -31 177 015 

        

KAIKKI YHTEENSÄ 

   Selite  KH TS 2019 TS 2020 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 639 273 7 658 233 6 398 233 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -65 449 989 -65 285 059 -65 285 059 

TOIMINTAKATE -57 810 716 -57 626 826 -58 886 826 

Suunn.mukaiset poistot -4 903 773 -4 903 773 -4 903 773 

TILIKAUDEN TULOS -1 020 468 334 243 -925 757 
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Eurajoen kunta TULOSLASKELMA 21.11.2017 10:05:33 

    Selite  KH TS 2019 TS 2020 

    
TOIMINTATUOTOT 

   
3001 Vesi- ja jätevesimaksut 977 000 977 000 977 000 

3003 Vesihuollon liittymismaksut 40 000 40 000 40 000 

3004 Muut vesihuollon myyntituotot 5 000 5 000 5 000 

3015 Kaukolämmön myyntituotot 214 000 214 000 214 000 

3060 Metsän myyntituotot 75 000 75 000 75 000 

3070 Muut liiketoiminnan tuotot 
   

3088 Sotilasvammalain muk.korv. 8 000 8 000 8 000 

3100 Kotikuntakorvaukset 242 056 242 056 242 056 

3109 Myyntituotot kunnilta 363 830 363 830 363 830 

3130 Oppisopimuskoul. korvaus 60 60 60 

3137 Ruokapalvelujen myyntitulot 349 575 365 135 365 135 

3139 Henkilöstön maks. ateriakorv. 28 176 28 176 28 176 

3140 Muut myyntituotot 74 600 74 600 74 600 

Myyntituotot 2 377 297 2 392 857 2 392 857 

3240 Muut terveydenh. palv.maksut 15 000 15 000 15 000 

3252 Kotipalvelumaksut 421 600 421 600 421 600 

3257 Hoitopäivähoitomaksut 492 000 492 000 492 000 

3258 Perhehoidon asiakasmaksut 5 000 5 000 5 000 

3261 Muut sosiaalitoimen maksut 127 900 127 900 127 900 

3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 151 950 151 950 151 950 

3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut 603 100 603 100 603 100 

3285 Rak.valvonta- ja tark.maks 86 000 86 000 86 000 

3294 Muut palvelumaksut 76 100 76 100 76 100 

Maksutuotot 1 978 650 1 978 650 1 978 650 

3300 Työllistämistuki valtiolta 98 500 98 500 98 500 

3301 Muut tuet ja av. valtiolta 680 800 680 800 20 800 

3302 Tuet ja av. kunnilta ja kuntay 
   

3310 Tuet ja av. Euroopan Unioni 5 604 5 604 5 604 

3320 Yhdistymisavustus valtiolta 600 000 600 000 
 

3327 Valtion korvaus kunt. työtoim. 42 000 42 000 42 000 

3330 Kelan korvaus työterveyshuoll. 110 500 110 500 110 500 

3335 Muut tuet ja avustukset 30 000 30 000 30 000 

Tuet ja avustukset 1 567 404 1 567 404 307 404 

3410 Asuntojen vuokrat 604 822 604 822 604 822 

3420 Muiden rakennusten vuokrat 435 460 435 460 435 460 

3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 130 000 130 000 130 000 

3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 23 000 23 000 23 000 

3460 Muut vuokratuotot 497 340 497 340 497 340 

Vuokratuotot 1 690 622 1 690 622 1 690 622 

3526 Täyd. ja ehk. toim.tt tak.per. 750 750 750 

3540 Muut toimintatuotot 24 550 27 950 27 950 
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Muut toimintatuotot 25 300 28 700 28 700 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 639 273 7 658 233 6 398 233 

Valmistevarastojen muutos       

Valmistus omaan käyttöön       

    
TOIMINTAKULUT 

   
Henkilöstökulut 

   
4001 Vakinaisten palkat KuEL -14 103 305 -13 977 305 -13 977 305 

4002 Tilapäisten palkat KuEL -1 560 483 -1 560 483 -1 560 483 

4003 Erilliskorvaukset KuEL -1 229 140 -1 229 140 -1 229 140 

4004 Sairauslomasijaiset KuEL -393 956 -393 956 -393 956 

4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL -1 599 304 -1 599 304 -1 599 304 

4006 Opettajien palkat VaEL -2 653 920 -2 653 920 -2 653 920 

4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL -9 610 -9 610 -9 610 

4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL -5 000 -5 000 -5 000 

4009 Opettajien erilliskorv. VaEL -7 000 -7 000 -7 000 

4010 Työllistämispalkat KuEL -170 000 -170 000 -170 000 

4011 Viranhalt. kokouspalkkiot -54 260 -54 260 -54 260 

4012 Luottamush. kokous- ja vuosip -193 840 -193 840 -193 840 

4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU -28 000 -28 000 -28 000 

4020 Ravintoetukorvaukset, alv -3 100 -3 100 -3 100 

4021 Puhelinetukorvaukset -17 520 -17 520 -17 520 

4025 Luontoisedut tulo 17 520 17 520 17 520 

Palkat ja palkkiot -22 010 918 -21 884 918 -21 884 918 

Henkilösivukulut 
   

4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen -3 256 506 -3 235 026 -3 235 026 

4102 KuEL-maksu eläkemenoperust. -749 292 -749 292 -749 292 

4103 KuEL-maksu varhe -116 544 -116 544 -116 544 

4105 VaEL-maksu opettajat -454 840 -454 840 -454 840 

4110 Muut työeläkemaksut 
   

Eläkekulut -4 577 182 -4 555 702 -4 555 702 

4150 Työnantajan sairasvakuutusmaks -461 340 -458 670 -458 670 

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -598 240 -594 780 -594 780 

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -65 030 -64 650 -64 650 

4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva -8 510 -8 460 -8 460 

Muut henkilösivukulut -1 133 120 -1 126 560 -1 126 560 

Henkilösivukulut yhteensä -5 710 302 -5 682 262 -5 682 262 

Henkilöstökulut yhteensä -27 721 220 -27 567 180 -27 567 180 

4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -1 095 344 -1 095 344 -1 095 344 

4310 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil -18 723 640 -18 723 640 -18 723 640 

4311 Asiakaspalv.ostot muilta -2 984 814 -2 977 924 -2 977 924 

4328 Perhehoitajien palkkiot -242 350 -242 350 -242 350 

4340 Toimisto- ja pankkipalvelut -24 280 -24 280 -24 280 

4341 Asiantuntijapalvelut -921 405 -1 011 405 -1 011 405 

4342 ICT-palvelut -84 050 -84 050 -84 050 

4350 Painatukset ja ilmoitukset -148 300 -148 300 -148 300 

4360 Postipalvelut -61 430 -61 430 -61 430 

4361 Telepalvelut -162 010 -162 010 -162 010 
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4370 Vakuutukset -134 823 -134 823 -134 823 

4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -333 340 -333 340 -333 340 

4385 Jätehuoltomaksut -72 198 -72 198 -72 198 

4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -1 014 090 -934 090 -934 090 

4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p -93 164 -93 164 -93 164 

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv. -151 774 -151 774 -151 774 

4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -649 694 -649 694 -649 694 

4423 Joukkoliikenne seutulippu -35 000 -35 000 -35 000 

4425 Oppilaskuljetukset -770 100 -770 100 -770 100 

4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -220 000 -220 000 -220 000 

4435 Tukihenkilöpalkkiot -40 403 -40 403 -40 403 

4437 Kustannusten korvaukset -187 000 -187 000 -187 000 

4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -340 070 -340 070 -340 070 

4450 Osuus verotuskustannuksiin -226 000 -226 000 -226 000 

4455 Muualle johdettava jätevesi -470 000 -470 000 -470 000 

4460 Muut yhteistoimintaosuudet -1 073 395 -1 073 395 -1 073 395 

4470 Muut palvelut -624 620 -624 620 -624 620 

Palvelujen ostot -30 883 294 -30 886 404 -30 886 404 

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -207 160 -207 160 -207 160 

4510 Kirjallisuus -409 680 -409 680 -409 680 

4520 Elintarvikkeet -772 351 -772 351 -772 351 

4530 Vaatteisto -56 400 -56 400 -56 400 

4533 Lääkkeet -134 870 -134 870 -134 870 

4536 Hoitotarvikkeet -97 020 -97 020 -97 020 

4550 Puhdistus-ja siivoustarvikkeet -31 780 -31 780 -31 780 

4555 Puhdistus-ja siivousaineet -61 005 -61 005 -61 005 

4560 Poltto- ja voiteluaineet -31 230 -31 230 -31 230 

4568 Lämmitys -586 914 -586 914 -586 914 

4569 Sähkö -737 497 -737 497 -737 497 

4570 Vesi -33 050 -33 050 -33 050 

4580 Kalusto -410 760 -410 760 -410 760 

4590 Rakennusmateriaali -124 460 -124 460 -124 460 

4600 Muu materiaali -154 265 -154 265 -154 265 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 848 442 -3 848 442 -3 848 442 

4700 Lasten kotihoidon tuki -800 000 -800 000 -800 000 

4705 Yksityisen hoidon tuki -50 000 -50 000 -50 000 

4707 Yks.hoidon kuntalisä -99 000 -99 000 -99 000 

4710 Omaishoidon tuki -370 000 -370 000 -370 000 

4721 Perustoimeentulotuki 
   

4722 Täydentävä toimeentulotuki -40 000 -40 000 -40 000 

4723 Ehkäisevä toimeentulotuki -20 500 -20 500 -20 500 

4724 Kuntouttava työtoiminta -36 150 -36 150 -36 150 

4725 Kunt.työt. matkakorv. toi.tuk. -1 000 -1 000 -1 000 

4726 Kunt.työtoim. matkakorv. tmark -2 500 -2 500 -2 500 

4731 Kotihoidon palvelusetelit -80 166 -80 166 -80 166 

4739 Muut avustukset kotitalouksill -135 602 -135 602 -135 602 

4740 Avustukset yhteisöille -520 000 -506 000 -506 000 

4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA -360 000 -360 000 -360 000 
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4760 Muut avustukset yhteisöille -25 000 -25 000 -25 000 

Avustukset -2 539 918 -2 525 918 -2 525 918 

4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -3 000 -3 000 -3 000 

4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -14 850 -14 850 -14 850 

4821 Yhtiövastikkeet -64 200 -64 200 -64 200 

4840 Koneiden ja laitt. vuokrat -72 130 -72 130 -72 130 

4860 Muut vuokrat -196 190 -196 190 -196 190 

Vuokrat -350 370 -350 370 -350 370 

4900 Välilliset verot 4 630 4 630 4 630 

4915 Ajoneuvovero -2 295 -2 295 -2 295 

4920 Kiinteistövero -500 -500 -500 

4930 Merkkipäivälahjat -51 800 -51 800 -51 800 

4935 Stipendit -380 -380 -380 

4940 Muut kulut -56 400 -56 400 -56 400 

Muut toimintakulut -106 745 -106 745 -106 745 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -65 449 989 -65 285 059 -65 285 059 

    
TOIMINTAKATE -57 810 716 -57 626 826 -58 886 826 

    
5000 Kunnan tulovero 28 492 500 29 413 000 29 413 000 

5100 Kiinteistövero 19 755 000 19 755 000 19 755 000 

5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 984 000 2 048 000 2 048 000 

Verotulot 50 231 500 51 216 000 51 216 000 

5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus 15 023 605 14 656 865 14 656 865 

5801 Verotuloihin perustuva tasaus -2 553 061 -2 000 000 -2 000 000 

5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos -1 051 523 -1 051 523 -1 051 523 

Valtionosuudet 11 419 021 11 605 342 11 605 342 

Rahoitustuotot ja -kulut 
   

6000 Korkotuotot antolainoista ulko 65 000 65 000 65 000 

6020 Korkotuotot sij. ja tall. 105 000 105 000 105 000 

Korkotuotot 170 000 170 000 170 000 

6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor. 12 000 12 000 12 000 

6130 Viivästyskorkotulot 9 000 9 000 9 000 

6140 Perusp.korot ky:ltä 17 000 17 000 17 000 

6160 Arvopapereiden myyntivoitot 500 000 500 000 500 000 

6170 Muut rahoitustuotot 22 000 22 000 22 000 

Muut rahoitustuotot 560 000 560 000 560 000 

6210 Korkokulut lainoista ulkop -100 000 -100 000 -100 000 

Korkokulut -100 000 -100 000 -100 000 

6310 Verotilitysten korot -5 000 -5 000 -5 000 

6335 Arvopapereiden myyntitappiot -50 000 -50 000 -50 000 

6350 Luottoprovisiot -1 500 -1 500 -1 500 

6360 Arvonal.vaiht.vast.rah.var. -500 000 -500 000 -500 000 

6380 Muut rahoituskulut -30 000 -30 000 -30 000 

Muut rahoituskulut -586 500 -586 500 -586 500 

    
VUOSIKATE 3 883 305 5 238 016 3 978 016 
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Poistot ja arvonalentumiset 
   

7100 Poistot aineettomista oikeuksi -6 878 -6 878 -6 878 

7110 Poistot tietokoneohjelmista 
   

7120 Poistot muista pitkävaik.menoi 
   

7130 Poistot rakennuksista -2 091 405 -2 091 405 -2 091 405 

7140 Poistot kiint.rak. ja laitt. -2 359 471 -2 359 471 -2 359 471 

7150 Poistot koneista ja kalust -446 019 -446 019 -446 019 

Suunn.mukaiset poistot -4 903 773 -4 903 773 -4 903 773 

Arvonalentumiset       

    
Satunnaiset erät 

   
Satunnaiset tuotot       

Satunnaiset kulut       

    
TILIKAUDEN TULOS -1 020 468 334 243 -925 757 

    
8550 Poistoeron vähennys (+) 6 000 6 000 6 000 

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 6 000 6 000 6 000 

Varausten lis.(-)tai väh.(+)       

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)       

    
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 014 468 340 243 -919 757 
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Eurajoen kunta RAHOITUSLASKELMA 

  Selite  TA 2018 

RAHOITUSLASKELMA 
 

  Toiminnan rahavirta 
 Vuosikate                      3 883 305 

  Investointien rahavirta 
 Investointimenot               -4 511 432 

Pysyvien vastaavien 
 hyödykkeiden luovutustulot     
 Toiminnan ja invest. rahavirta -620 127 

  Rahoituksen rahavirta 
 Antolainojen muutokset 
 Antolainojen lisäykset         0 

  Lainakannan muutokset   

Pitkäaikaisten lainojen vähenn -1 223 066 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 

  Muut maksuvalmiuden muutokset 
 Toimeksiant.var.ja po:n muut.  20 000 

Saamisten muutos               50 000 

Korottomien velkojen muutos    1 000 000 

  Rahoituksen rahavirta          -153 066 

 
  

RAHAVAROJEN MUUTOS             -781 193 
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Eurajoen kunta Investointihankkeet 

 

29.11.2017 
8:24:39 

95001 Investoinnit Kunnanhallitus 

    Selite  TA ehdotus TS 2019 TS 2020 TS myöhemmät 

30 Investointihankinnat -681 432 -90 988 -181 977 -181 977 

* 90000 Kiinteistökaupat -356 744 
   

* 90002 SHP osuudet -90 988 -90 988 -181 977 -181 977 

* 90004 Eurajoki-Köyliönjoki vesistöha -20 000 
   

* 90006 IT-hankinnat 2018 -213 700 
   

Investointi hankinnat -681 432 -90 988 -181 977 -181 977 

Investointi netto -681 432 -90 988 -181 977 -181 977 

          

95002 Investoinnit Tekninen ltk 

    Selite  TA ehdotus TS 2019 TS 2020 TS myöhemmät 

30 Investointihankinnat -3 830 000 -4 923 000 -5 107 000 -1 060 000 

* 90200 Keskustan koulu peruskorjaus -65 000 -1 388 000 -1 000 000 
 

* 90201 Lapijoen koulu -10 000 
 

-45 000 
 

* 90202 Yhteiskoulu/lukio -40 000 -680 000 
  

* 90203 Kuivalahden koulu korj.suunn. -85 000 
   

* 90204 Rikantilan koulu op.huone 
  

-15 000 
 

* 90205 Linnamaan koulu -15 000 
 

-10 000 
 

* 90206 Sydänmaan koulu -970 000 
   

* 90207 Huhdan koulun aita 
 

-10 000 
  

* 90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia 
 

-30 000 -150 000 
 

* 90209 Luvian kouluk uudisosa -1 100 000 
   

* 90211 Nuorisotalo Rannikko korjaus -16 000 
   

* 90212 Eurajoen Varikko, katos -25 000 -15 000 
  

* 90213 Koulumuseo Pohjaranta katto 
  

-40 000 
 

* 90214 Jokisimpukka -26 000 -20 000 
  

* 90215 Kunnanvirasto -60 000 
   

* 90217 Liikuntakeskus laajennukset 
 

-40 000 
 

-35 000 

* 90218 Tupala palv.talo saneeraus 
 

-20 000 -497 000 
 

* 90220 Päiväkoti Majakka laajenn.suun 
    

* 90224 Ryhmäperhepäiväk.Irjanne suunn 
 

-10 000 
  

* 90401 Teiden perusparannus ja asfalt -180 000 -525 000 -730 000 
 

* 90402 Teiden valaistukset -50 000 -110 000 -100 000 
 

* 90403 Jokiranta ja kuntak.maisema ke 
  

-80 000 
 

* 90404 Luvian Luodonk.kehittäminen -20 000 
   

* 90405 Tohkantien- Toimarin klv -180 000 
   

* 90407 Sydänmaan kylän klv -45 000 -350 000 
  

* 90408 Laitakarin klv ja valaistus -75 000 -50 000 -700 000 -1 000 000 

* 90409 Vuojoen silta 
 

-20 000 -300 000 
 

* 90410 Ketunpesän al.kunnallistekniik 
 

-60 000 
  

* 90411 Lavilanmetsä III 
 

-400 000 
  

* 90412 Ruutin kaava-al. kt II-vaihe 
 

-350 000 
  

* 90413 Teollisuusal.laajentaminen 
  

-590 000 
 

* 90414 Eurajoki Jalkapallotekonur.val -60 000 
   

* 90415 Luvia Urheiluk. kaukalo valais -20 000 
   

* 90416 Frisbeegolfrata 
  

-45 000 
 

* 90417 Tohkantien silta -20 000 
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* 90418 Rikantilan koulupolun silta -10 000 
   

* 90419 Roska-astioiden hankinta -10 000 
   

* 90420 Jouluvalot ja t.ruukut (Luvia) -10 000 -40 000 
  

* 90421 Raken. infran korjausvelkaselv -65 000 -25 000 -25 000 -25 000 

* 90500 Vesilaitos suunn.ja rakentam. -363 000 -300 000 -200 000 
 

* 90501 Viemärilaitos suunn. ja rak. -310 000 -480 000 -580 000 
 

Investointi hankinnat -3 830 000 -4 923 000 -5 107 000 -1 060 000 

Investointi netto -3 830 000 -4 923 000 -5 107 000 -1 060 000 

     Kaikki yhteensä  

    Selite  TA ehdotus TS 2019 TS 2020 TS myöhemmät 

Investointi hankinnat -4 511 432 -5 013 988 -5 288 977 -1 241 977 

Investointi netto -4 511 432 -5 013 988 -5 288 977 -1 241 977 
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Liitteet 
 

Teknisen lautakunnan hankekohtainen investointiohjelma  
 

90200 
Keskustan 
koulu 

   

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

65 000 1 388 000 1 000 000   

     

 
Vuosi 2018: 

   

 

- Koulun sisätilojen peruskorjauksen suunnittelu vuosille 2018-2020 yhteensä 
60.000, josta kohdistettu vuodelle 2017 30 000 €. 

 
- Ruokasalin kalusteet 35 000 € 

  

 
Vuodet 2019: 

   

 
- Koulun sisätilojen peruskorjausta (Keskiosa) 

 

 
Vuodet 2020: 

   

 
- Koulun sisätilojen peruskorjausta (viimeinen vaihe, alustava arvio) 

     90201 Lapijoen koulu 

 

   

 

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

10 000   45 000   

 

   

 

 

Vuosi 2018:   

 

 

- Keskusradioverkon rakentaminen 

 

Vuosi 2020:   

 

 

- Opettajien työtilan laajentaminen/wc-tilojen remontointi 45 000 € 

 

    

90202 Yhteiskoulu 

 

   

 

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

40 000 680 000     

 

   

 

 

Vuosi 2018:   

 

 

- Valmistuskeittiön peruskorjauksen suunnittelu 

 

Vuosi 2019:    

 

- Vuoden 1979 rakennetun osan korjaussuunnitelman laadinta 80 000 € 

 

- Valmistuskeittiön peruskorjaus 600 000 € (alustava arvio)  

 

Vuosi 2020:    

 

- Vuoden 1979 rakennetun osan peruskorjaus (kustannusarvio tehdään suunnit-
telun valmistuttua) 



56 
 

 

 

 

    

90203 Kuivalahden koulu 

 

   

 

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

85 000       

 

   

 

 

Vuosi 2018:   

 

 

- Kuntokartoitus, palovaroitinjärjestelmän hankkiminen, kiinteistön liittäminen 
kunnan viemärijärjestelmään, salaojitus, patolevyt, rännien uusiminen, öljysäili-
ön uusinta sekä sadevesijärjestelmän rakentaminen. 

 

 

   
90204 

Rikantilan kou-
lu 

   

 

 

   

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

    15 000   

 

 

   

 

Vuosi 2020: 

   

 

- Opettajainhuoneen remontti 

 

 

   90205 Linnamaan koulu 

   

 

 

   

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

15 000   10 000   

 

 

   

 

Vuosi 2018: 

   

 

- Aidan uusinta 15 000 €    

 

Vuosi 2020: 

   

 

- Ulkorakennuksen suunnittelu 10 000 € 

 

Myöhemmin: 

   

 

- Ulkorakennuksen toteutus (kustannusarvio tehdään suunnittelun valmistuttua) 

 

 

   90206 Sydänmaan koulu 

   

 

 

   

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

970 000       

 

 

   

 

Vuosi 2018: 

   

 

- Modulikoulun toteutus 1 000 000 € (vanhan koulun purkamisen määrärahat 
käyttötaloudessa, edellyttää purkulupaa) 

 

 

   90207 Huhdan koulu 

   

 

 

   

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

  10 000     

 

 

   

 

Vuosi 2019: 

   

 

- Kuusiaidan poisto ja tilalle 4 m korkea verkkoaita 
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90208 Liikunnallinen aktiivipiha koulun yhteyteen (Luvian yhtenäiskoulu) 

 

   

 

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

  30 000 180 000   

 

   

 

 

Vuosi 2019 - 2020:   

 

 

- Luvian urheilukentän ja yhtenäiskoulun välisen alueen suunnittelu ja rakenta-
minen (suunnittelun aloitus edellyttää seurakuntakodin purkupäätöstä) 

 

- Käytöstä poistetun kunnan omistaman seurakuntakodin purkukustannukset 
varataan käyttötalousosaan 

 

 

90209 Vanhan keittolarakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisosalla (Lu-
vian yhtenäiskoulun D-osa) 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

1 100 000       

     

 

Vuosi 2018:    

 

- Rakentamisen loppuunsaattaminen 

 

    

90211 Nuorisotalo Rannikko (Luvia) 

 

   

 

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

16 000       

 

   

 

 

Vuosi 2018:   

 

 

- Sisätilojen muutostöitä, mm. keittiö. Ei sisällä kalustusta 

     90212 Varikko (Eurajoki) 
   

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

25 000 15 000     

 

   

 

 

Vuosi 2018:   

 

 

- Tilajärjestelyt   

 

 

Vuosi 2019:   

 

 

- Katoksen rakentaminen  

 

     90213 Koulumuseo Pohjaranta 
  

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

    40 000   

     

 
Vuosi 2020: 

   

 
- Katon korjaus  
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90214 Palvelukeskus Jokisimpukka 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

26 000  20 000     

 

   

 

 

Vuosi 2018:   

 

 

- Kahden osaston keittiön muutos  
avokeittiöksi 26 000 € 
Vuosi 2019:  
- Jäähdytyksen suunnittelu 

 

 

 

    

 

    

90215 Kunnanvirasto 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

60 000       

 

   

 

 

Vuosi 2018:   

 

 

- Kulunvalvonta ja lukitus  

 

     90217 Liikuntakeskuksen huoltorakennus (Eurajoki) 
 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

  40 000   35 000 

     

 
Vuosi 2019: 

   

 
- Parkkialueen laajennus 40 000 € 

  

 
Myöhemmin: 

   

 
- Varastorakennuksen laajennus kentälle 35 000 € 

     
90218 

 
Tupala 

   

 

 

   

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

 20 000 497 000    

 

   

 

 

Vuosi 2019:   

 

 

- remontin suunnittelu 20 000 € 

 

- Tekninen lautakunta edellyttää, että perusturvalautakunta laatii kokonaisvaltai-
sen tilatarveselvityksen. 

 

Vuosi 2020:   

 

 

- Pintaremontti   

 

 

- Pelastusviranomaisen edellyttämä sprinklaus 
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90224 
 
Irjanteen ryhmis 

 

 

   

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

  10 000     

 

   

 

 

Vuosi 2019:   

 

 

- Suunnittelu 

 

- Tekninen lautakunta edellyttää, että sivistyslautakunta laatii kokonaisvaltaisen 
tilatarveselvityksen 

 

Myöhemmin:   

 

 

- Sisätilojen peruskorjaus (kustannusarvio selviää suunnittelun valmistuttua) 

 

 

   90401 Teiden perusparannus ja asfaltointi 
  

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

180 000 525 000 730 000   

     

 
Vuosi 2018:    

 

- Asfaltoinnit, Maitohorsmankuja, Sinivuokontie, Valkovuokontie, Rentukkapolku 
140 000 € 

 
- Tuohitien saneerauksen suunnittelu 20 000 € 

 
- Keskitien saneerauksen suunnittelu 20 000 € 

 

 
Vuosi 2019: 

   

 

- Asfaltoinnit, Mäkeläntie, Kuusikuja, Peräpellontien soraosuus, Tekniikantie, 
Konekuja ja Sorvikuja 100 000 € 

 
- Tuohitien saneeraus 180 000 € (alustava arvio) 

 
- Keskitien saneeraus 200 000 € (alustava arvio) 

 

 
- Hannintien saneerauksen suunnittelu 45 000 € 

 

 
Vuosi 2020: 

   

 
- Hannintien saneeraus 700 000 € (alustava arvio) 

 

 
- Toltintien ja Rinnetien asfaltointi 30 000 € 

 

 
Ts myöhemmin: 

   

 

- Laadittavan korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman mukaiset inves-
toinnit 

     90402 Teiden valaistukset 
  

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

50 000 110 000 100 000   

     

 
Vuosi 2018: 

   

 

- Valaistuksen saneeraus 50 000 €, jo-
hon sisältyy Peräpellontien loppuosan 
valaistus. 

  

 
Vuosi 2019: 

   

 
- Valaistuksen saneeraus 110 000 € 

  

 
Vuosi 2020: 

   

 
- Valaistuksen saneeraus 100 000 € 
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Ts myöhemmin: 

   

 

- Laadittavan korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman mukaiset inves-
toinnit 

     90403 Jokirannan ja kuntakeskusmaiseman kehittäminen 
 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

    80 000   

     

 
Vuosi 2020: 

   

 

- Suunnittelu 

 

- Ennen suunnittelun käynnistämistä pitää olla maanomistajien luvat 

 

Myöhemmin:    

 

- Rakentaminen    

 

    

90404 Luvian Luodonkylän alueen kehittämissuunnitelma 
 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

20 000       

 

    

90405 Tohkantien-Toimarin klv 
  

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

180 000       

     

 
Vuosi 2018: 

   

 

- Rakentaminen 

     90407 Sydänmaan kylän kevyen liikenteen väylä 

 

    

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

45 000 350 000     

 

   

 

 

Vuosi 2018:   

 

 

- Tiesuunnitelma. Ennen suunnittelun käynnistämistä pitää olla maanomistajien 
luvat. 

 

Vuosi 2019:   

 

 

- Rakentaminen 

   

 

 

   90408 Laitakarin kevyen liikenteen väylä ja valaistus 

 

    

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

75 000 50 000 700 000 1 000 000 

 

   

 

 

Vuosi 2018:   

 

 

- Tiesuunnitelma ja rakentamissuunnitelman aloitus. Ennen suunnittelun käyn-
nistämistä pitää olla maanomistajien luvat 

 

- Selvitetään mahdollisuus rakentaa paineviemäri kevyen liikenteen väylän ra-
kentamisen yhteydessä 
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Vuosi 2019: 

   

 

- Rakentamissuunnitelman loppuunvienti 

 

Vuodet 2020-
2021: 

  

 

 

- Rakentaminen. 1 700 000 € (alustava arvio). Määräraha ei sisällä paineviemä-
rin rakennuskustannusta, vaan se arvioidaan myöhemmin tehtävin erillispäätök-
sin.  

     90409 Vuojoen silta 
   

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

  20 000 300 000   

 

    

 

Vuosi 2019:    

 

- Suunnittelu    

 

Vuosi 2020:    

 

- Sillan perustusten vakauttaminen 

 

   

 90410 Ketunpesän alueen kunnallistekniikka 
 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

  60 000     

     

 
Vuosi 2019: 

   

 

-  Ketunpesän alueen kunnallistekniikan ja KLV Kirkkotieltä Ketunpesätielle 
suunnittelu olemassa olevaan KLV:ään liittyen 

     90411 Lavilanmetsä III 
   

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

  400 000     

     

 
Vuosi 2019: 

   

 

- Lavilanmetsä III alueen infran rakentaminen; Metsätähdentie, Kielontie, Run-
kotien loppuosa 

     90412 Ruutin kaava-alueen kunnallistekniikka, II-vaihe 
 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

  350 000     

     

 
Vuosi 2019: 

   

 
- II vaiheen toteutus loppuun sisältäen leikkikentän 

 

     90413 Teollisuusalueen laajentaminen 
  

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

    590 000   
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Vuosi 2020: 

   

 

- Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkiku-
ja (Eurajoki) 

 
Myöhemmin: 

   

 
- Tonttien ja infran rakentaminen Lapintien eteläpuolelle 

 

 
- Takilan alueen laajentaminen (Luvia) 

  

     90414 Jalkapallohiekkatekonurmi (Eurajoki) 
 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

 60 000      

     

 
Vuosi 2018: 

   

 
- Valaistuksen rakentaminen 

  

     90415 Urheilukentän kaukalon valaistuksen uusiminen (Luvia) 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

20 000       

     90416 Frisbeegolfrata 
   

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

    45 000   

 

   

 

 
Vuosi 2020: 

   

 
- Rakentaminen 

   

     
90417 

Tohkantien 
silta 

   

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 20120 TS myöh. 

 

20 000       

 

   

 

 
Vuosi 2018:   

 

 
- Suunnittelu 

   

 
Vuosi 2019: 

   

 
- Sillan kannen uusiminen (kustannus avoin) 

 

     90418 Rikantilan koulupolun silta 
  

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 20120 TS myöh. 

 

10 000       

 

   

 

 
Vuosi 2018:   

 

 
- Suunnittelu 

   

 
Vuosi 2019: 

   

 
- Sillan kannen uusiminen (kustannus avoin) 
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     90419 Roska-astiat 
   

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

10 000       

     

 
Vuosi 2018: 

   

 
- Roska-astioiden hankinta 

  

     

     90420 Jouluvalot ja terrakottaruukut (Luvia) 
 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

10 000  40 000     

     

 
Vuosi 2018: 

   

 

- Terrakottaruukkujen hankinta (Luvia) 
Vuosi 2019: 
- Jouluvalojen hankinta (Eurajoki ja Luvia) 

 

     

90421 
Rakennetun infran korjausvelkaselvitys ja tulevien vuosien toimenpideoh-
jelma 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

65 000 25 000 25 000 25 000 

     

 
Vuosi 2018: 

   

 
- korjausvelkaselvityksen ja tulevien vuosien toimenpideohjelman laatiminen 

     

 
Vuosi 2019-eteenpäin: 

  

 
- korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman ylläpito sekä kehittäminen 

     90500 Vesilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen 
 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

363 000 300 000 200 000   

 

    

 
Vuosi 2018: 

   

 
- Vesijohdon saneeraus välillä Jäähalli - Maadentie 100 000 € 

 
- Vesijohdon saneeraus välillä Myllärintie - Runkotie 180 000 € 

 
- Paineenkorotusasema Etukämpäntielle 18 000 € 

 

 
- Virtaamamittarien hankinta 30 000 € 

  

 
- Mullilan pohjavesialueen tutkimusten jatkaminen 20 000 € 

 

 
- Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen 15 000 € 

     

 
Vuosi 2019: 

   

 
- Keskitien alueen saneeraus 200 000 €  (alustava arvio) 

 

 

- Laitakarin runkovesijohdon korjaus/uudelleenrakennus 100 000 € (alustava 
arvio) 
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Vuosi 2020: 

   

 
- Hannintien alueen saneeraus 200 000 € (alustava arvio) 

 

     

 
Ts myöhemmin: 

   

 

- Laadittavan korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman mukaiset inves-
toinnit 

 
 
 

    90501 Viemärilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen 
 

     

 
TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS myöh. 

 

310 000 480 000 580 000   

 

    

 
Vuosi 2018: 

   

 

- Viemäriverkoston saneerausta ja hulevesilinjan rakentaminen (Jäkälätie, Ka-
nervatie, Sammaltie ja Nummitie) 250 000 € 

 
- Keskitien saneerauksen suunnittelu 30 000 € 

 

 
- Pumppaamosaneerausta 2kpl 30 000€ 

 

     

 
Vuosi 2019: 

   

 
- Rannankulman viemäri 210 000 € 

  

 
- Hannintien saneerauksen suunnittelu 40 000 € 

 

 
- Keskitien alueen viemärisaneeraus 200 000 € (alustava arvio) 

 
- Pumppaamosaneerausta 2kpl 30 000€ 

 

     

 
Vuosi 2020: 

   

 
- Hannintien alueen viemärisaneeraus 300 000 € (alustava arvio) 

 
- Jaakolankulman itäinen viemäri 250 000 € 

 

 
- Pumppaamosaneerausta 2kpl 30 000€ 

 

     

 
Ts myöhemmin: 

   

 

- Laadittavan korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman mukaiset inves-
toinnit 

      
 



 

 

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 
2018 
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1. Johdanto 
 
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) si-
sältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen 
osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta, jonka laatiminen on 
edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle. 
 
Lakia koulutuskorvauksesta ja elinkeinoverolain muutoksesta (1140/2013) sovelle-
taan kuntiin ja kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeinoverolain 
soveltamisalan ulkopuolelle. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaami-
sen kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea koulutuskorvausta, 
joka olisi 10 % työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista ja sitä maksettaisiin 
enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa. Laki sisältää säännökset kor-
vaukseen oikeuttavasta koulutuksesta (4 §) ja korvausmäärän perusteista (5 §). 
Kunnille ja kuntayhtymille koulutuskorvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto. 
 
Lisäksi kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin on lisätty uusi 4 a §. Sen mukaan kun-
ta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viitteet: 
Laki taloudellisesti tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) 
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa (1138/2013) 
Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) 
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1. Henkilöstö 

Eurajoen ja Luvian kunta yhdistyivät 1.1.2017. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmas-
sa tuota ajankohtaa käytetään vertailuajankohtana. Jatkossa vertailuajankohtana 
käytetään vuoden viimeistä päivää. 
 
1.1. Henkilöstön määrä 
 
Eurajoen kunnan palveluksessa oli 1.1.2017 yhteensä 619 henkilöä, joista vakinai-
sessa palvelussuhteessa oli 465 henkilöä (75%) ja määräaikaisia 154 henkilöä (25 
%).  
 

 
 

Määräaikaisiin palvelussuhteisiin sisältyy 2 oppisopimussuhteista ja 2 työllistettyä.  
 

Määräaikaisuuden perusteina ko. ajankohtana oli useimmiten vuosilomasijaisuus tai  
perhe- tai opintovapaan sijaisuus. Määräaikaisen henkilöstön osuus vaihtelee sijais-
tarpeiden mukaan. 

 
Vakinaisten ja määräaikaisten työsuhteiden palkkakustannuksiin varataan määrära-
hat henkilöstösuunnitelmassa talousarvion laadinnan yhteydessä.  

 
Määräaikaisten palvelussuhteiden käytön perusteena on sijaisuus, kausi- tai kesä-
työntekijä, työllistäminen tai projektiluonteinen tehtävä. Osa-aikaisen työn tekemi-
seen suhtaudu-taan myönteisesti eri-ikäisten työntekijöiden johtamisessa. Osa-
aikatyön perusteina voi olla mm. osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke, osatyökyvyt-
tömyyseläke, osa-aikatyö työntekijän toiveesta. Työelämän ja yksityiselämän tasa-
painottaminen eri elämäntilanteissa 
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1.2. Henkilöstön työaikamuodot, % koko henkilöstöstä   
 

 
 

Jaksotyössä (mm. vanhustenhuolto ja päiväkodin henkilöstö) työskentelee suurin 
osa henkilöstöstä eli 34 prosenttia. Yleistyöajan piirissä on 29 prosenttia ja opetus-
työssä 19 prosenttia. KVTES:n työaikaluvun 10 §:n mukaiseen 37,5 tunnin työaika-
muotoon kuuluvat mm. sosiaalityöntekijät, koulukuraattorit ja koulupsykologit. 

  

1.3. Kokoaikainen ja osa-aikainen henkilöstö, % henkilöstöstä 
 

 
 
 

Osa-aikatyön perusteina voi olla mm. osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke,  
osatyökyvyttömyyseläke tai osa-aikatyö työntekijän toiveesta. Työelämän ja yksi-
tyiselämän tasapainottaminen eri elämäntilanteissa huomioidaan mahdollisuuksien 
mukaan. 
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1.4. Ammattinimikkeet (yli 10 työntekijää)   
 
 

Lähihoitaja ja hoitaja 103 

Perhepäivähoitaja 39 

Koulunk.ohj.-aamu- ja ilt (sis. Koul.k.ohjaatjat 38 

Peruskoulun luokanopettaja 38 

Lastenhoitaja ja hoitaja 31 

Peruskoulun lehtori (sis. Perusk. Ja lukion yh-
teiset) 31 

Toimitilahuoltaja 27 

Sairaanhoitaja 26 

Lastentarhanopettaja 25 

Ruokapalvelutyöntekijä 24 

Tuntiopettaja 18 

Ruokapalvelu-toimitilatyöntekijä 11 

 
Varhaiskasvatus ja sivistys on henkilömäärältään suurin toimiala (325 hlöä), seuraa-
vaksi suurimmat ovat sosiaalitoimi (183 hlöä) ja tekninen ja ympäristötoimi (92 hlöä). 
Tukipalveluihin kuuluu 19 henkilöä. 

 

2. Henkilöstösuunnittelun periaatteet 
 

Eurajoen kunta työnantajana on hyväksynyt vastuullisen henkilöstösuunnittelun pe-
riaatteet.  

 
Periaatteiden mukaisesti henkilöstösuunnittelun: 

 johtoajatuksena  
o Oikeat ihmiset oikeassa paikassa 

 periaatteina 
o Tehtävät muuttuvat ja kehittyvät – kehitämme henkilöstön rakenteita ja 

osaamista ennakoivasti ja pitkäjännitteisesti  
o Toimimme henkilöstösuunnittelussa ihmistä arvostaen 
o Pyrimme kestäviin työsuhteisiin 
o Työsuhteen päättämiselle haetaan ensisijaisesti muita vaihtoehtoja 

 hyvinä käytäntöinä 
o Henkilöstösuunnittelu perustuu kunnanvaltuuston vahvistamiin strategisiin 

linjauksiin 
o Jokainen hallintokunta laatii strategiaan perustuvan valtuustokauden mit-

taisen ja vuositason henkilöstösuunnitelman. Henkilöstön rakennetta, 
määrää ja laatua kehitetään näiden pohjalta 

o Kuntatasolla suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä tuleviin henkilöstö-
tarpeisiin vastaamiseksi (mm. työnantajakuvan kehittäminen, esimiesval-
mennus, henkilöstön kehittymis- ja urapolut) 

o Suositukset työaikajärjestelyistä, joiden pohjalta hallintokunnat tekevät 
omat linjauksensa 

o Suunnitelma tasa-arvon edistämisestä 
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o Henkilöstösuunnittelua ja –johtamista palvelevien tietojärjestelmien tulee 
olla kunnossa 

o Kunnassa on käytössä yhteinen rekrytoinnin toimintamalli, joka on kuvattu 
ja ohjeistettu intranetissä  

o Johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden rekrytoinneissa painotetaan yhteis-
työkykyä, sekä halua uudistua ja kehittyä  

o Kohtelemme kaikkia hakijoita tasavertaisesti riippumatta iästä, sukupuo-
lesta tai muista taustatekijöistä 

o Avoimista toimista tiedotetaan myös sisäisissä viestimissä  
o Esimies vastaa siitä, että uudella henkilöllä on perehdyttämissuunnitelma. 

Kokeneemmat henkilöt toimivat perehdyttäjinä.  
o Seuraamme systemaattisesti rekrytointien onnistumista  
o Esimiehet valmennetaan hoitamaan työsuhteiden muutostilanteita. Tilan-

teen vaatiessa myös työyhteisö saa tarvittavaa valmennusta.  
o Taloudellisista syistä ja muista tulevaisuudennäkymistä aiheutuvat muu-

tos- ja sopeutumistarpeet tiedotetaan hyvissä ajoin kaikille. Työsuhteen 
päättämiselle haetaan ensisijaisesti muita vaihtoehtoja. Henkilöitä, joilta 
työ loppuu, autetaan uuden työn hankinnassa.  

o Irtisanoutumisen syitä seurataan. Oma esimies haastattelee muualle siir-
tyvän henkilön. 

o Eläkkeelle siirtyvien ja siirtyneiden kokemusta välitetään nuoremmille va-
paaehtoisuuden pohjalta mentorointityyppisellä työskentelyllä. 

 
3. Työkyvyn ylläpitäminen 
 

Palvelussuhteessa 1.1.2017 olleen henkilöstön keski-ikä oli 44,5 vuotta.  Vakinaisen 
henkilöstön keski-ikä 46,7 vuotta. 

 
3.1. Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin 
 
 

 
 
Vakinaisesta henkilöstöstä 57,4 prosenttia oli alle 50-vuotiaita vertailuajankohtana. 
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3.2. Vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet työhyvinvoinnin kehittämisessä  

 
 johtoajatus 

o Kun henkilöstö voi hyvin, kunta voi hyvin 
 periaatteina 

o Tarkastelemme työhyvinvointia laajasti ja kokonaisvaltaisesti työyhteisön, 
työn ja yksilön näkökulmasta  

o Kehittämällä työhyvinvointia kehitämme työyhteisön toimintakykyä ja tu-
loksellisuutta   

o Jokainen esimies ja toimihenkilö on vastuussa omasta ja työyhteisönsä 
työhyvinvoinnista  

  hyvinä käytäntöinä 
o Työhyvinvoinnin kehittäminen sisältyy jokaisen hallintokunnan suunnitel-

miin 
o Jokainen työyhteisön jäsen osallistuu yhteistyössä tehtävään työhyvin-

voinnin arviointiin ja kehittämiseen. Kehittämisessä hyödynnetään henki-
löstötutkimuksia  

o Kuntatasolla huolehditaan siitä, että työhyvinvoinnin kehittämisen työkalut 
ja tukipalvelut ovat kattavat, ajantasaiset ja palvelevat käytäntöä 

o Kunnassa on toimintamallit työyhteisön häirintätilanteita varten 
 

Vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteiden sekä kunnassa voimassa olevien 
erilaisten toimintamallien avulla ja niitä kehittäen Eurajoen kunnan tavoitteena on 
toimia perheystävällisenä työnantajana.   

 
Perheystävällisen työpaikan tavoitteena on etsiä keinoja työn ja muun elämän yh-
teensovittamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi kunta osallistuu Lapsi- ja perhepal-
veluiden muutosohjelman (LAPE) toimintakulttuurin muutoksen osa-alueeseen jonka 
tavoitteena on perheystävällisen työpaikan käytäntöjen vakiinnuttaminen ja työn ja 
muun elämän yhteensovittamisen helpottaminen. 

 
4. Koulutussuunnitelma 
 

Taloudellisesti tuetun ammatillisen osaamisen kehittämisen lain mukaan työnantajal-
la on mahdollisuus hakea kehittämistoimiin koulutuskorvausta Työttömyysvakuutus-
rahastolta. Koulutuskorvauksen saamisen edellytyksenä on, että työnantajan järjes-
tämä koulutus perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan. Koulutus-
suunnitelma tulee olla laadittu ennakkoon ennen niiden koulutusten alkamista, joi-
den perusteella korvausta haetaan. Koulutussuunnitelmaa voi päivittää kalenteri-
vuoden aikana. 
 
Osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat työnantajan toiminnan tarpeet ja työnte-
kijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet työnantajan palveluksessa.  
 
Koulutussuunnitelmassa arvioidaan ammatillisessa osaamisessa ja sen tarpeissa 
tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä. Muutokset voivat johtua muun muassa sellai-
sista syistä kuten uusien työmenetelmien, ohjelmistojen tai koneiden ja laitteiden 
käyttöönotosta taikka palveluvalikoiman muuttumisesta. 
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4.1. Vuoden 2017 koulutussuunnitelma  
 

Hallinto   

 
Aihealueet 
 

 
Koulutuksen aihealueet 
tarkemmin 

 
Koulutusp-
viä/vuosi - 
arvio 

1. Asiakirjahallinto Asiakirjahallinnon asi-
antuntijakoulutus 

6 pv 

2. Ohjelmistoihin liittyvä 
koulutus 

Versiokoulutukset, oh-
jelmistojen käyttäjäpäi-
vät ym. 

6 pv 
 

3. Maakaareen liittyvä 
koulutus 

Mahdollisten lainmuu-
toksiin ym. liittyvä kou-
lutus 

1 pv 
 

4. Vaalit Vaalien läpiviemiseen 
liittyvä koulutus, mm. 
uutena tulevan maa-
kuntavaaleihin liittyvä 
koulutus 

4 pv 
 
 

5. Asiakaspalvelukoulutus Asiakaspalvelukäytän-
töjen päivitys 

1-2 pv 

6. Rekrytointikoulutus Rekrytointiprosessin lä-
pivieminen  

2 pv 

7. Maakuntauudistus Maakuntauudistukseen 
valmentava koulutus 

2-4 pv 

8. Muu johtamis- ja esi-
mieskoulutus 

Ammattitaidon ylläpitä-
mistä edistävä esimies-
koulutus 

2 pv 
 

 

Talous ja 
henkilöstö 

  

 
Aihealueet 
 

 
Koulutuksen aihealueet tar-
kemmin 

 
Koulu-
tusp-
viä/vu
osi - 
arvio 

1.  Ohjelmis-
toihin liittyvät 
koulutukset 

Aditro - Intime ja Personec FK ohjelmisto-
koulutukset 

30 pv 

2. Taloushal-
linnon koulu-
tukset 

Kirjanpidon perusteet koulutus 
Taloustorstai Kuntaliiton koulu-
tukset 
Talousjohdon ajankohtaiskoulu-
tus 

4 pv 
2 pv 
2 pv 

3. Palkkahal-
linnon koulu-
tukset 
 

Versiopäivitys-koulutus 
Ennakkoperintäpäivä-koulutus 

3 pv 
3 pv 



 

  

8  

4. Henkilöstö-
hallinnon kou-
lutukset 
 

Tietosuoja henkilöstöhallinnossa 
Palvelussuhdeasiat 
Työssä jaksamisen tukeminen 

1 pv 
2 pv1 
pv 

 

Sivistys   

 
Aihealueet 
 

 
Koulutuksen aihealueet tar-
kemmin 

 
Koulu-
tusp-
viä/vu
osi - 
arvio 

 
Sivistyslautakunta 
 

Alle kouluikäi-
set: varhais-
kasvatus 

Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet  
Varhaiskasvatuksen hallinto- ja 
talouskoulutukset 
Digiloikka päiväkoteihin 

- Pedanet  
 

   40 
   12  
 
   16 
     6            
yht.   
74 

Perusopetus: 
Pedagogiset 
aihealueet 

 

Opetussuunnitelmauudistus  

- perusopetus lk 1- 6 ; oppimiskäsityksen 
jalkautus 

- perusopetus lkj 7-9 ; opetussuunnitel-
ma  

Informaatioteknologia  

- digiloikan tukeminen 

- Digitutor-hankkeet  

- Pedanet kouluihin  

 Oppimisen tuki  

- oppilashuollon ohjaus  

- oppilashuollon suunnitelman laadinta  

Esi- ja alkuopetus  

- apip-toiminnan ja koulun yhteensovit-
taminen 

- alkuopetuksen arviointikokonaisuudet 

Perusopetuksen hallinto- ja talouskoulutuk-
set 

 

120 

100 

 

120 

200 

  60 

 

  42 

  24 

 

16 

16 

  8              yht. 
706 

 
Osaamisen 
varmistaminen 
ja työelämään 
siirtyminen 
 

 
Alueelliset työpajapäivät 
Valtakunnallinen työllisyysfoo-
rumi 
Green gare -menetelmä 
EA 

 
 3 
 2 
 5 
 4                   
yht 14 
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Kasvun ja 
vanhemmuu-
den tukeminen 
ja vahvistami-
nen 
 

 
Kuraattorikoulutukset  
Henkilöstökoulutukset  
 

 
 16 
120              
yht. 
136 

 
Vapaa-
aikalautakun-
ta  
 

  

 
Kulttuuri ja 
matkailu 
 

 
Kulttuurituotantosuunnitelman 
laadinta  
Seudulliset kulttuurituontanto-
koulutukset 
EA 1 

 
20  
  4                   
  2                 
yht. 
26 

 
Nuoriso  
 

 
Walkers A-koulutus 
Walkers C-koulutus 
Walkers edustajisto 
Nuorisotyöpäivät: 
-valtakunnalliset 
-alueelliset 
Päihdekoulutukset 
Sosiaalisen median käyttö nuo-
risotyössä 
PowerPoint  
Leiriohjaajien koulutukset  
EA 1 
 

 
  1 
  3 
  3 
  
  3 
  2 
  4 
  2 
  1 
12 
  4                    
yht. 
35 

 
Kirjasto 
 

 
Satakirjaston aineistojärjestel-
mät ja vastaavat 
Uuden organisaation käytänteet 
ja roolitukset  
Pää- ja lähikirjastojen henkilös-
tön yhteistyökoulutukset 
 

 
 16 
 
 12 
 
  12                  
 
yht.  
40 

 
Liikunta- ja va-
paa-aika 
 

 
Kenttämestarien henkilöstökou-
lutukset  
Tule-kurssi 
Liikunnan ja hyvinvoinnin koulu-
tuspäivät 
Seinäkiipeilyohjaajakoulutus 
EA 1 

 
  2             
  2 
  2 
  4 
  6                  
yht.  
16 

 
Kotouttaminen 

 
Toiminnan koordinointi ja aloit-

 
 



 

  

10  

 taminen 
 

- ELY-keskuksen kanssa tehtävä yhteis-
työ  
 

 
  6                    
yht.  6 

 
KAIKKI 
YHTEENSÄ 
 

  
  Yh-
teen-
sä 
1053 
h 

 

Perusturva   

Hallinto   
(7 työntekijää ja osit-
tain laajemmin koko 
perusturvan henki-
löstö) 

 
 

 

Aihealueet 
 

Koulutuksen aihealueet 
tarkemmin 

Kou-
lu-
tusp
viä / 
vuo-
si - 
arvio 

Muutosjohtaminen Kuntaliitoksen jälkihoito ja 
sote-muutokseen valmis-
tautuminen, rekrytointikou-
lutus, esimieskoulutus 

18 

Sote- ja maakuntauu-
distus 

Valtakunnalliset ja alueel-
liset koulutukset uudistuk-
siin varautumisessa palve-
lujen järjestämisessä, tie-
tojärjestelmissä jne. 

12 

Asiakasprosessikuva-
ukset 

IMS-toimintajärjestelmän 
käyttö kunnassa ja Sa-
tasote uusien asiakaspro-
sessien kuvaamisessa 

12 

Ohjelmistokoulutukset Asiakastietojärjestelmien 
päivitykset, sekä hallinnon 
ja talouden ict-ohjelmien 
muutokset 

21 

Työturvallisuus Sosiaalityön ja kotipalve-
lun henkilöturvallisuuden 
suojaaminen asiakaskoh-
taamisissa – laitteiston 
hankinta ja koulutus 

10 

Työhyvinvointi Johdon koulutus ja henki-
löstön työhyvinvointipäivä 

20 

Hallinto yhteensä  93 
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Vanhustenhuolto 
(125 työntekijää) 

  

Johtaminen Sote-uudistukseen liittyvät 
koulutukset, muutosjohta-
minen ja muutoksen hallin-
ta, rekrytointikoulutus, 
KVTES-koulutukset 

35 

Ammatillinen osaami-
nen 

LOVe, ikäihmisten ravit-
semuskoulutus, potilaan 
kliininen tutkiminen ja ar-
viointikoulutus sairaanhoi-
tajille, kliiniset hoitotoi-
menpiteet, ergonomiakou-
lutus, rakenteellinen kir-
jaamiskoulutus, 
KSTHKY:n koulutukset, 
SATSHP:n koulutukset, 
omalla vastuualueella 
vaadittavien tehtävien 
ammatillinen syventämi-
nen asiakastyössä 

160 

Turvallisuus Mapa-koulutus, turvajär-
jestelmäkoulutus, elvytys-
koulutus, palo- ja pelas-
tuskoulutus 

120 

Ohjelmistokoulutus IMS-koulutus, henkilöstö-
hallinnon ohjelmat, kuva-
puhelintoiminnan käyt-
töönottokoulutus 

35 

Vanhustenhuolto yh-
teensä 

 350 

 

Asiakkuusohjaus 
(2 työntekijää) 

  

Palveluohjaus yksilöllinen palveluohjaus, 
oikea-aikaisuus 

1 
 

Palvelumuotoilu asiakasnäkökulman opti-
mointi 

3 
 

Palvelulaatu asiakastyytyväisyys 1 
 

Sosiaalihuoltolain 
muutokset 

vanhustenhuollon lait ja 
asetukset 

1 
 

Hankintakoulutus hankintojen kilpailutus 1 
 

Asiakkuusohjaus yh-
teensä 

 7 
 

 

Sosiaalityö ja perhe-
palvelut  
(10 työntekijää) 

  

Sosiaalityön käytännöt Sosiaalihuoltolain ja las- 3 



 

  

12  

 tensuojelulain soveltami-
nen  

 
 

 Valtakunnalliset lastensuo-
jelupäivät (2 pv/hlö) 

6 
 

Asiakkaan kohtaami-
nen (lastensuojelu, 
shl-perhe, lapsiper-
heiden kotipalvelu) 
 

Vaativa psykiatrinen las-
tensuojelutyö  
Menetelmäkoulutuk-
set/lapsen kaltoinkohtelu, 
lähisuhdeväkivalta, vakava 
sairaus perheessä,  ver-
kostotyö ym. 

2 
 
 
8 
 

Asiakkaan aktivointi, 
TYP-yhteistyö (aikuis-
sosiaalityö) 
 

Kuntouttava työtoiminta,  
moniammatillinen yhteis-
työ 
Sosiaaliohjaus asiakkaan 
tukena –koulutus  

3 
 
2 
 

Toiminnan kehittämi-
nen/prosessien kuva-
us 
 

IMS-koulutus  ja asiakas-
prosessien kehittäminen  

5 
 
 

Dokumentoin-
ti/kirjaamiskoulutus 

Kirjaamiskoulutus/Kansa-
kouluhanke  

5 
 

Työhyvinvointi  Työnohjaus  10 
 

Esimieskoulutus Esimiespäivä Vuojoella 1 
 

Sosiaalityö yhteensä  45 
 

 

Erityispalvelut  
(9 työntekijää) 

  

Johtaminen Esimieskoulutus, sote-
uudistukseen liittyvät kou-
lutukset, rekrytointikoulu-
tus, KVTES-koulutukset 

20 
 
 
 

Ammatillinen osaami-
nen 

Vertaiskoulutukset; käynnit 
muissa yksiköissä, kehi-
tysvammahuollon koulu-
tukset kuten autismi, asi-
akkaan haastava käytös, 
vaihtoehtoiset kommuni-
kointimenetelmät. Muuttu-
van kehitysvammahuollon 
ja vammaispalvelujen lain-
säädäntöön liittyvät koulu-
tukset 

30 
 
 
 
 
 
 

Turvallisuus Mapa-koulutus, palo- ja 
pelastuskoulutus, en-
siapukoulutus 

20 
 
 

Ohjelmistokoulutukset IMS-koulutus, henkilöstö-
hallinnon ohjelmat 

20 
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Työhyvinvointikoulu-
tukset 

työnohjaus, työyhteisöasi-
at; varhainen puuttuminen 

20 
 
 

Erityispalvelut yhteen-
sä 

 110 
 

   

Perusturva yhteensä  605 

 

Asuminen ja ympä-
ristö 

  

Toimivan yhdyskun-
tarakenteen edistä-
minen 

  

 
Aihealueet 
 

 
Koulutuksen aihe-
alueet tarkemmin 

 
Koulutusp-
tusp-
viä/vuosi - 
arvio 

Yksityistiet Yksityistielainsäädäntö ja yksi-
tyisteiden hallinto 

 

2-3 

Ohjelmat Ess ja matkalasku 3 
 

   

Kiinteistönhuolto   

 
Aihealueet 
 

 
Koulutuksen aihe-
alueet tarkemmin 

 
Koulutusp-
tusp-
viä/vuosi - 
arvio 

Buildercom 
kiint.hallinta ohjelmisto 

Kiinteistönhoito/huoltokirja 

Projektipankki 

 

3 pv 

2 pv 

Hanaopiso vipuhanat 
Elcktra opisto 

Oraksen hanat 
Elektroniset hanat 

1 pv 
1 pv 
 

Tulityökortti Tulityöt 1 pv 
 

Turvallisuuskortti Työturvallisuuskou-
lutus 

1 pv 
 

Tieturvakortti Tieturva 1 pv 

Asumisen edistämi-
nen 

  

 
Aihealueet 
 

 
Koulutuksen aihe-
alueet tarkemmin 

 
Koulutusp-
tusp-
viä/vuosi - 
arvio 

Asumisen edistämi-   
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nen: 

1. Esimieskoulutukset 

 

 

 

2. Ohjelmistoihin liittyvät kou-
lutukset 

 

 

 

 

3. Muut koulutukset      

 

 

 

 

Muutoksen hallinta, työssä jak-
saminen, julkiset  

hankinnat, työturvallisuus, 

ohjelmistokoulutukset.   

 

Vesihuollon laskutusohjelmisto-
jen versiokoulutukset ja 

käyttäjäpäivät. Vesihuollon 
paikkatieto- ja 

käyttöohjelmistojen koulutukset. 
Muut uusien 

järjestelmien koulutukset. 

 

Turvallisuuskoulutukset (tietur-
vaan, 

työturvallisuuteen, vesihygieni-
aan jne liittyvät) 

4-6pv 

 

 

 

25-30pv 

 

 

 

 

20 pv 

Puhtaus- ja ruoka-
huolto 

  

 
Aihealueet 
 

 
Koulutuksen aihe-
alueet tarkemmin 

 
Koulutusp-
tusp-
viä/vuosi – 
arvio 
 

Ohjelmistoihin liittyvät 
koulutukset 

Jamix, reseptiikkaan ja varas-
tokirjanpitoon liittyvät asiat 

Titania, työvuorolistasuunnittelu 

2 pv / 2-5 hlö 

 

1 pv 

 
Ravitsemisalaan liitty-
vät koulutukset 
 

 
Vanhusten ravitse-
mus 
 
Salaattikoulutus 

 
2 pv / 10-
12 hlö 
 
2 h / 10-15 
hlö 

 
Hygieniaan ja puh-
tauspalveluihin liittyvät 
koulutukset 
 

 
Puhdistusaineet 
 
 
Oikeat välinevalinnat 

 
1 h / koko 
Pu-Ru 
henkilöstö 
 
1,5h / ko-
ko Pu-Ru 
henkilöstö 

 
Ohjaamiseen ja pe-
rehdytykseen liittyvät 
koulutukset 

 
Työnohjaajakoulutus 

 
3x4h / 4 
hlö 
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Työhyvinvointi ja työs-
sä jaksaminen 
 
 
 

 
Muutosprosessi ja 
toimintakyvyn pe-
ruspilarit 
 
 
Ergonomiaan liittyvä 
luento 

 
1,5 h/ ko-
ko Pu-Ru 
henkilöstö 
 
1 h / koko 
Pu-Ru 
henkilöstö 

 
Henkilöstöhallintoon 
liittyvät asiat 
 

 
Henkilöstöä koske-
vat käytännön asiat 
 
 
Rekrytointikoulutus 

 
½ pv / ko-
ko Pu-Ru 
 
1 pv  

 
Hankintoihin liittyvät 
koulutukset 

 
Sopimusoikeudelli-
set asiat 
Hankintalakikoulutus 

 
1 pv / 1 
hlö 
1 pv / 1 
hlö 

 

Rakennusvalvonta   

 
Aihealueet 
 

 
Koulutuksen aihe-
alueet tarkemmin 

 
Koulutusp-
tusp-
viä/vuosi - 
arvio 

1. Maankäyttö ja kaavoitus ELY; kaavoituksen ajankoh-
taispäivä 

1 pv 

 

 

2. Rakennusvalvonta 

 
ELY, Kuntaliitto, Ra-
kennustarkastusyh-
distys RTY, valtion 
viranomaiset, VRK, 
maistraatti, Sata-
kunnan rakennustar-
kastusyhdistys 
Rakennusvalvonnan 
neuvottelupäivät, 
ajankohtaiset asiat, 
MRL:n muutokset 

8 pv 
 
 
 

 

3. Ohjelmistokoulutukset 

 
KuntaNet – ja Ma-
pInfo - koulutukset 

 
2 pv 

 
 



 

  

16  

 
5. Henkilöstösuunnittelu – talousarvioesitykset vuodelle 2018 
 
5.1. Perusturva 
 

 sosiaaliohjaaja 1.4.2018 lukien 

 
 
5.2. Varhaiskasvatus ja sivistys 
 

Esi- ja alkuopetuksen osalta uuden opetussuunnitelman myötä harkitaan joustavien 
perusopetuksen ryhmien perustamista. Nämä eivät välttämättä edellytä henkilöstö-
lisäystä.   
 
Vuoteen 2020 mennessä viisi luokanopettajaa ja kolme aineenopettajaa jää eläk-
keelle.  
Henkilöstöohjelmassa tehdään ensisijaisesti sisäisiä virkajärjestelyjä. Nykyisellä 
kouluverkolla ja oppilaskehityksellä henkilöstötarve tulee pysymään samana. Muut-
toliikkeen ja oppilasennusteen perusteella 2018 laaditaan henkilöstösuunnitelma, 
jonka avulla kartoitetaan henkilöstöresurssin muutokset ja tarpeet tulevien vuosien 
aikana.  
 
Henkilöstöresurssia tarkastellaan vuosittain. Koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivä-
toiminnan ohjaajien määrää tarkastellaan myös vuosittain. Yksittäisiä ohjaajien lisä-
tarpeita voi tulla erityisen tuen tarpeiden myötä.  
 
Määräaikaisten virka- ja työsuhteiden osalta vakinaistamisia tehdään aina niiden ol-
lessa tarpeellisia ja välttämättömiä. 

 
Varhaiskasvatus:  
 

 määräaikaisia henkilökohtaisia avustajia ja lastenhoitajia erityislasten tarpeisiin 

 määräaikainen lastentarhanopettaja 31.7.saakka lasten suuresta määrästä joh-
tuen 

 yhden lastentarhanopettajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen erityis-
opettajan toimeksi 
Varhaisen tuen tarve on selvästi lisääntynyt  

 
Peruskouluikäiset:  
 

 erityisopettajan viran täyttäminen 

 musiikinopettajan viran perustaminen  

 osan määräaikaisten virka- ja työsuhteiden vakinaistaminen (opettajat ja ohjaa-
jat)  

 joustavan perusopetuksen toiminnan aloittaminen edellyttää yhden erityisopetta-
jan palkkaamista määräaikaisesti.  

 
Osaaminen ja työllistäminen:  
 

 lukion tuntiopettajan vakinaistaminen 
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5.3.  Vapaa-aikatoimi   
 

 Kulttuuri- ja matkailutuottajan työsuhteen vakinaistaminen 
Vapaa-aikalautakunnan esitys perustuu koko sivistystoimen koskevaan kuntaliitok-
sen yhteydessä tehtyyn organisaatiomuutokseen ja viranhaltijoiden tehtävänjakoon.  
Asiakkuuspäällikön roolin ja tehtävien keskittyessä 2018 hyvinvoinnin ja terveyden 
ylläpitävään työhön sekä hanketyöhön, siirtyvät kaikki kulttuuriin, matkailuun ja va-
paa-aikaan liittyvät tehtävät asiakkuuspäälliköltä kulttuuri- ja matkailutuottajille.  
Tavoitteena on turvata koko kunnan kattavat kulttuuri- ja matkailupalvelut sekä on-
nistunut yhteistyö aktiivisen kolmannen sektorin kanssa, joka on ollut avainasemas-
sa molemmissa aikaisemmissa kunnissa Eurajoella ja Luvialla.  

 
5.4. Tekninen ja ympäristötoimi 
 
Tekninen hallinto: 
 

Hallinnon talousarviossa on huomioitu, että henkilöstöä on eläköitynyt ja palkkamää-
rärahoja on vähennetty vastaava määrä. 

 
Puhtaus- ja ruokapalvelut: 
 
2018  

 1 oppisopimuskoulutuksella valmistuva ruokapalvelutyöntekijä täyttää toistaisek-
si voimassa olevan toimen 1.1.2018 alkaen 

 1 toimitilahuoltaja mahdollisesti jää eläkkeelle 
 
2019 

 1 ruokapalvelu- ja toimitilatyöntekijä jää eläkkeelle 

 1 toimitilahuoltaja jää eläkkeelle 
 

Ympäristötoimi: 
 

 Nykyinen Eurajoen rakennustarkastaja jää eläkkeelle 1.11.2018. Uuden raken-
nustarkastajan rekrytointi käynnistetään alkuvuonna 2018 

 
 

5.5. Talous- ja henkilöstöhallinto 
 

 määräaikainen palkkasihteeri 31.12.2018 asti. 

 
 
 

 


