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Pöytäkirjan tarkastus

Salossa 30. huhtikuuta 2018

Saku Nikkanen
Pöytäkirjan tarkastaja

Irma Nieminen
Pöytäkirjanpitäjä

Jonna Nyyssönen
Pöytäkirjan tarkastaja
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Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 2. toukokuuta 2018 alkaen
yleisessä tietoverkossa.

Irma Nieminen
Hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 167

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen
kokousta.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 168

Kaupunginhallituksen 12.6.2017 § 2 päätöksen mukaan pöytäkirja
tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina kaupungintalon
infopisteessä, os. Tehdaskatu 2 ja sen tarkastaa kaksi kokouksessa
tehtävään nimettyä jäsentä.
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa
kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Nikkanen Saku ja Nyyssönen Jonna.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan yleisessä tietoverkossa 2. toukokuuta 2018.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tämän asian jälkeen kuultiin tietosuojavastaava Tapani Rinteen esitys
tietosuojasta. Rinne poistui kokouksesta klo 17.54.
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä selosti resurssipoolin rakentamista
kotihoitoon. Niemelä poistui kokouksesta klo 18.11.
Merkitiin että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 18.11 - 18.19.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 169

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön
148 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä,
ellei toimielin muuta päätä.
Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai
jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan
mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kiinteistön 734-696-2-37 määräalan ostaminen
1244/10.00.01.05.00/2018
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 170

Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 02 778
5400.
* * * * * * * * kanssa on neuvoteltu määräalan ostamisesta kiinteistöstä
734-696-2-37. Määräala sijaitsee Kuusjoen taajaman tuntumassa, Saloon
johtavan tien varressa. Alueella on Kuusjoen kunnan aikaan rakennettu
kunnan viemärijohto. Määräala on loivaa metsämaaharjannetta. Alue on
katsottu soveltuvan kaavoitettavaksi suuremmille omakotitonteille
parantaen laadukkaampaa tonttitarjontaa olemassa olevassa
yhdyskuntarakenteessa. Määräalan pinta-ala on noin 6,4 ha.
Neuvotteluissa on päädytty kauppahintaan 54 000 € puustoineen eli noin
8438 € / ha. Arvioitu puuston arvo on 9 800 €, joten maapohjan arvoksi jää
44 200 € eli noin 6900 € / ha (0,69 € / m2). Asiaa on käsitelty kaupungin
maapoliittisessa ja yleiskaavallisessa ohjausryhmässä. Ohjausryhmä on
suosittanut asian valmistelua kaupunginhallituksen päätettäväksi
neuvottelutuloksen mukaisesti.
Laadittavan kauppakirjan ehdot ovat seuraavat:
Myyjä:

***********

Ostaja:

Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo

Kaupan kohde:
Kiinteistön 734-696-2-37 noin 6,4 ha:n määräala.
Kauppahinta:
Kauppahinta on 54 000 euroa, joka sisältää sekä maapohjan että puuston.
Kaupan muut ehdot:
Tämän kiinteistönkaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.
1 Kauppahinnan maksaminen
Kauppahinta maksetaan noin 30 päivän kuluessa kaupunginhallituksen
päätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen myyjän ilmoittamalle pankkitilille.
Kauppa purkautuu, ellei kaupunginhallitus hyväksy kauppaa.
2 Omistus- ja hallintaoikeus
Määräalan omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle, kun kauppahinta on
kokonaisuudessaan tullut maksetuksi.
3 Kiinnitykset ja panttioikeudet
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Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan kaupan kohteena olevaan
kiinteistöön kohdistuu rekisteriin merkittyjä kiinteistökiinnityksiä
asianumerolla MML/59917/72/2014. Kiinteistön määräala ostetaan
kiinnityksistä vapaana. Myyjä vastaa kustannuksellaan kiinnitysten
purkamisesta kaupan kohteena olevan määräalan osalta.
4 Rasitteet ja rasitukset
Kulku- ja muut rasitteet ilmenevät oheisesta kiinteistörekisteriotteesta.
Kulkeminen metsätaloustarkoituksessa myyjälle jäävälle
metsätalousmaalle kiinteistöllä 734-696-2-37 entiseen tapaan. Kaavan
toteuttamisen yhteydessä huolehditaan edelleen kulkumahdollisuus
metsätalousmaalle.
5 Verot, maksut ja vastuu vahingoista
Myyjä vastaa määräalasta suoritettavista veroista ja maksuista sekä sitä
kohdanneista vahingoista siihen saakka, kunnes omistusoikeus siirtyy
ostajalle. Ostaja vastaa veroista ja maksuista sekä vahingoista
omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.
6 Kohteeseen tutustuminen
Ostaja on tarkastanut määräalan, sen alueen ja rajat sekä tutustunut
alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on verrannut näitä seikkoja kaupan
kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajalla ei ole
huomauttamista näiden seikkojen osalta.
7 Asiakirjoihin tutustuminen
Ostaja on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat:
1. Lainhuutotodistus
2. Rasitustodistus
3. Kiinteistörekisterinote
8 Irtaimisto ja metsästysoikeudet
Tämän kiinteistönkaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa. Kiinteistön
734-696-2-37 omistajalla on metsästysoikeus myytävän määräalan
alueella entiseen tapaan vuoden 2028 loppuun saakka tai kun alueen
asemakaava saa lainvoiman.
9 Lohkominen
Ostaja vastaa määräalan lohkomiskuluista.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää ostaa * * * * * * * * * kiinteistön 734-696-2-37
määräalan, n. 6,4 ha, edellä mainituin ehdoin kauppahintaan 54 000
euroa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Osmo Fribergin aloite tonttivuokrien kohtuullistamisesta
468/02.05.00.01/2018
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 171

Valmistelija: kaupungingeodeetti, Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, puh.
02-7785400.
Osmo Friberg teki 5.2.2017 seuraavan aloitteen:
"Valtuustoaloite tonttivuokrien kohtuullistamiseksi
Salossa toimivien yleis-hyödyllisten yhdistysten hallinnassa olevien
maa-alueiden/tontti-vuokrien kohtuullistaminen vanhojen sopimusten
umpeutuessa. Salossa toimii mm Salon pursiseura sekä Navigaatio
seura joidenka telakat sijaitsevat kaupungin vuokramaalla, yhdistyksillä on
monella takanaan jo vuosikymmeniä pitkät vuokrasopimukset telakointi
alueestaan, tulevina vuosina sopimukset ovat päättymässä ja onkin syytä
silloin kohtuullistaa nykyistä käytäntöä tontti-vuokrien korotuksesta,
indeksikorotus on perusteltua mutta muuten vuokran korotukseen ei tulisi
soveltaa nykyistä käytäntöä, esim Salon golf -yhtiön vuokra jota
kohtuullistettiin merkittävästi uutta sopimusta tehtäessä, seurat tekevät
merkittävää nuorisotyötä nuorten parissa, opettamalla heitä mm
merenkulun taitoihin sekä navigoimiseen, lisäksi seurat ovat omalla
kustannuksellaan huolehtineet rantojensa paalutuksesta ja siisteydestä."
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus on noudattanut yhdistysten maaja tonttialueiden vanhojen vuokrasopimusten jatkamisten yhteydessä
merkittävää kohtuullistamista vuokran määrän suhteen. Asiaa on linjattu
maapoliittisessa ja yleiskaavallisessa ohjausryhmässä. Käytäntöä on
noudatettu mm. urheilupuiston alueella ja viimeksi siellä Salon golf -yhtiön
vuokrasopimuksen uusimisessa. Vastaavasti asiaa on käsitelty
maapoliittisessa ja yleiskaavallisessa ohjausryhmässä aloitteen tekijän
mainitsemissa Salon pursiseuran ja Navigaatioseuran vuokrasopimusten
uusimisessa. Näitä koskevat päätökset on tehty kaupunginhallituksessa
12.3.2018 §113 ja §114. Päätöksessä viitataan myös nyt käsiteltävään
aloitteeseen asiassa.
Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että yhdistyksille vuokrattuja maa- ja tonttialueita
koskevien päättyneiden vuokrasopimusten jatkosopimuksissa on
vuokratasossa noudatettu merkittävää kohtuullistamista, ja ehdottaa
kaupunginvaltuustolle asian merkittävän tiedoksi ja että aloite katsotaan
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
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Lausunto Varsinais-Suomen liitolle vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheesta
923/10.02.00/2016
Kaupunkikehityslautakunta § 85

Valmistelija: kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi,
02-7785113 ja kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi,
02-7785400
Varsinais-Suomen Liitto on asettanut luonnonarvojen ja -varojen
vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville mahdollisia
mielipiteitä ja lausuntoja varten ajalle 26.3.-27.4.2018. Aineisto sisältää
osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi maakuntakaavan selvitykset.
Maakuntakaavan liitteet sisältävät kohdeluettelot ja -kartat.
Valmisteluvaiheen kuulemisen tavoitteena on saada eri sidosryhmiltä
palautetta, onko kaavatyölle asetetut tavoitteet huomioitu ja tuotu
riittävällä tavalla esille kaava-aineistossa ja siihen liittyvissä selvityksissä
siten, että kaavalle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.
Lausuntopyyntöä käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa
11.4.2018 sekä kaupunkikehityslautakunnassa 10.4.2018.
Kaupunginhallitus päättää kaupungin lausunnosta.
Vaihemaakuntakaavassa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta
keskeisten luonnonvarojen käyttöä yhteen sovittaen niitä maakunnallisesti
arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien
turvaamiseen.
Vaihemaakuntakaavassa käsitellään kolmea pääteemaa:
1) Luonnonarvot. Ekologisten yhteyksien ja luonnonarvoiltaan
merkittävien alueiden säilymiseen liittyvät merkintätarpeet ja
yhteensovittaminen olemassa olevien suojelu- ja luonnonarvojen kanssa.
2) Luonnonvarat. Seudullisesti merkittävien luonnonvarojen käyttöön ja
käsittelyyn liittyvät sijainti- ja mitoituskysymykset.
3) Virkistysmahdollisuudet. Maakunnan virkistysalueiden ja -reitistöjen
kehittämisen kannalta tarpeelliset merkinnät.
Lisäksi osoitetaan teknisenä korjauksena tarpeelliset lisäykset
energiansiirtoon liittyviin merkintöihin.
Valmisteluvaiheesta kuuluttaminen korvaa luonnosvaiheen kuulemisen;
seuraava lausunnolle tuleva vaihe on ehdotus kaavaksi. Varsinais-Suomen
Liitto toivoo lausunnonantajien osallistuvat touko-kesäkuun aikana
järjestettäviin vaiheseutukaavafoorumeihin.
Tässä vaiheessa ei liene tarkoituksenmukaista puuttua asiaan hyvin
yksityiskohtaisesti eivätkä liitekarttojen rajaukset käytetyn mittakaavan
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puitteissa siihen myöskään anna viitteitä. Mm. seuraavia rajauksia tulisi
kuitenkin jossakin myöhemmässä vaiheessa vielä käsitellä esim.
järjestettävissä vaiheseutukaavafoorumeissa: Lehmijärvi-Halikonlahti
välisen alueen ge-rajaukset, liitteen 2a virkistysalue- ja MKY-rajaukset
Viitanlaakson eteläpuolella ja Isokylä-Toijala-Tavola alueilla. Lisäksi 1g
liitteen mukaisissa erittäin arvokkaiden metsäalueiden määrittelyissä on
mm. Teijon kansallispuiston, Vaisakon ja Kiikalan alueiden lisäksi
rajauksia myös Märynummen alueella. Näiden merkityksistä ja
mahdollisista rajaustarpeista kaavoituksiin tulisi vielä keskustella. Kaavan
jatkovalmistelua tulee seurata erityisesti siltä osin, minkälaisia
aluerajauksia ja kaavamääräyksiä tulevaan kaavaan on tarkoitus nyt
tehtyjen selvitysten pohjalta sisällyttää.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se toteaa
Salon kaupungin lausuntona, että vaihemaakuntakaavan suunnittelu
perustuu laajaan ja ajantasaiseen aineistoon eikä Salon kaupungin
kohdalla ole huomautettavaa asian suhteen. Kaavan tulevien
valmisteluvaiheiden yhteydessä tulee kuitenkin käsitellä tarkemmin mm.
valmistelutekstissä mainittujen rajausten merkityksestä ja tarpeesta.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 172
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että vaihemaakuntakaavan
suunnittelu perustuu laajaan ja ajantasaiseen aineistoon eikä Salon
kaupungin kohdalla ole huomautettavaa asian suhteen. Kaavan tulevien
valmisteluvaiheiden yhteydessä tulee kuitenkin käsitellä tarkemmin mm.
valmistelutekstissä mainittujen rajausten merkityksestä ja tarpeesta.
Päätös:
Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa
seuraavaksi:
”Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että vaihemaakuntakaavan
suunnittelu perustuu laajaan ja ajantasaiseen aineistoon. Kaavan tulevien
valmisteluvaiheiden yhteydessä tulee kuitenkin käsitellä tarkemmin mm.
valmistelutekstissä mainittujen rajausten merkityksestä ja tarpeesta.”
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että järjestetään iltakoulu
vaihemaakuntakaavan keskeisestä sisällöstä, kun asia etenee
kaavoituksen osalta. Kaupungin ja maakunnan viranhaltijat valmistelevat
iltakouluun esiteltäväksi Saloa koskevat asiat.
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Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle eläinsuojan toiminnan muuttamisesta
1036/11.01.00.01/2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta 11.04.2018 § 56

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Heidi Veck, heidi.veck@salo.fi,
02 778 7801
Aluehallintovirasto pyytää Salon kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa ympäristölupahakemuksesta.
Hakija on * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ja toiminta sijaitsee
Salon kaupungissa kiinteistöllä Rauhala 734-700-1-26 osoitteessa
Vähä-Hirveläntie 111.
Tilalla on nykyään 140 lehmää ja nuorkarjaa. Muutoksella nykyiseen
ympäristölupaan (160 lehmää, 65 hiehoa ja 37 vasikkaa) pyritään
tarjoamaan nuorkarjalle ja umpilehmille tarkoituksenmukaiset ja
hyvinvointia painottavat olosuhteet. Nuorkarjan uudisrakennuksen
lantamenetelmäksi tulee kestokuivike. Uudet haetut eläinmäärät ovat 224
lypsylehmää, 101 hiehoa, 20 kpl 6–8 kk ikäistä nuorkarjaa ja 115 alle 6 kk
ikäistä vasikkaa.
Uudisrakennuksen yhteyteen rakennetaan erillinen katettu kuivalantala.
Lietelanta mahtuu olemassa oleviin lietesäiliöihin. Säilörehu tehdään
esikuivattuna ja tilalle rakennetaan yksi uusi laakasiilo, jonka
puristenesteet kerätään umpisäiliöön.
Toiminnasta syntyy lietelantaa noin 5 630 m3 ja kuivalantaa noin 2 060 m3.
Lannanlevitysalaa on yhteensä 344 hehtaaria. Häntälän notkojen
arvokkaaksi arvioitua jokimaisemaa hoidetaan laiduntamalla alueelle
laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti.
Salon kaupungin ympäristönsuojeluun on naapuri toimittanut valituksia,
joiden mukaan hakijan lietesäiliöistä pääsee lietettä salaojien kautta
Poikkojaan. Poikkoja laskee Nikkalanojan kautta noin 1,5 km päässä
olevaan Rekijokeen. Viimeisin valitus on toimitettu 5.3.2018. Asiaa ei
ilmeisesti ole tarkemmin tutkittu tai ainakaan Salon kaupungille ei ole
toimitettu asiakirjoja, joissa asia olisi selvinnyt. Vuonna 2012
ELY-keskuksen tarkastaja on ottanut näytteet ojista ja yhdestä
tarkastuskaivosta, mutta Salon ympäristönsuojelulle ei ole toimitettu tietoa,
mitä toimenpiteitä tästä on aiheutunut.
Valmistelijan ehdotus
Salon rakennus- ja ympäristölautakunta kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisena katsoo, että hakijan lietteenkäsittelyä ja
lietesäiliöiden kuntoa olisi syytä selvittää tarkemmin. Asiakirjoista on
pääteltävissä, että jonkinlainen näytteenottoon perustuva tarkkailu olisi
mahdollista järjestää. Ympäristölupaan tulisi näin ollen antaa riittävät
tarkkailumääräykset.
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Muuten lautakunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle, että hakijan lietteenkäsittelyä ja lietesäiliöiden kuntoa
olisi syytä selvittää tarkemmin. Asiakirjoista on pääteltävissä, että
näytteenottoon perustuva tarkkailu olisi mahdollista järjestää.
Ympäristölupaan tulisi näin ollen antaa riittävät tarkkailumääräykset.
Muuten lautakunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 173
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus yhtyy rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan
muuttamisesta
643/11.01.00.01/2017
Rakennus- ja ympäristölautakunta 11.04.2018 § 57

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Hillevi Lehto, hillevi.lehto@salo.fi,
02 778 7805
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aloitteesta Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan
muuttamiseksi sekä siitä annetusta vastineesta ESAVI/2444/2017. Lausuntoa on pyydetty 23.4.2018 mennessä.
Asia
Lounais-Suomen ympäristökeskus on 16.12.2005 myöntänyt Toijan jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan nro 109 YLO (dnro
LOS-2004-Y-495-121). Lupapäätöksessä on määrätty, että luvan saajan
on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään
31.12.2015. Valvontaviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus on arvioinut ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen luvan muuttamisen tarpeen ja esittänyt aloitteessaan 1.3.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin ympäristöluvan muuttamiseksi.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan lupaa on muutettava antamalla lupamääräykset riskienhallinnasta, vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista sekä jäteveden purkuputken paikan merkitsemisestä, tarkistamalla lupamääräyksen 2 luparajoja (erityisesti kiintoaineen luparaja), lisäämällä lupamääräyksiin toiminnan mahdollista lopettamista ja muuttamista
koskeva lupamääräys, tarkentamalla haju-, pöly- ja muita ilmapäästöjä
koskevia lupamääräyksiä sekä sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottamista jätevedenpuhdistamolla sekä sisällyttämällä talousjätevedestä poikkeavien jätevesien lupamääräykseen luvanhaltijan velvoite edesauttaa rasvanerotuskaivojen rakentamista tarpeen vaatiessa.
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n vuosiraportin 2017 (nro
222-18-63, 22.1.2018) mukaan viiden vuoden (2013 - 2017) tarkkailukertojen BOD7ATU-tulokuormien perusteella puhdistamon AVL90 on 910 asukasta. Kuormitus jätevedenpuhdistamolla on pysynyt viime vuosina samanlaisena eikä muutoksia viemäröintialueelle tai lisäystä kuormitukseen ole tulossa. Sako- ja umpikaivolietteitä ei oteta vastaan puhdistamolla. Jätevedenpuhdistuksesta tulevat lietteet toimitetaan Salon keskuspuhdistamolle.
Viemäriverkon alueella on vuotovesiongelmaa, mutta puhdistustulokset
ovat olleet ympäristöluvan mukaisia. Viemäriverkostossa tai puhdistamolla
ei ole viime vuosina ollut ohituksia / ylivuotoja.
Toijan puhdistamolta johdettavien puhdistettujen jätevesien vaikutusta
Kirkkojärveen seurataan kaksi kertaa vuodessa tehtävin vesitutkimuksin
sekä määrävuosin tehtävin kasviplankton- ja pohjaeläintutkimuksin. Tark-
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kailutulosten perusteella ei ole voitu erottaa puhdistamon jätevesien vaikutusta Kirkkojärvessä. Toijan jätevedenpuhdistamon tarkkailuraporttien mukaan kiintoainepitoisuus on ollut vuosien 2013 - 2017 keskiarvona 13 mg/l,
puhdistusteho 96 %. Lupamääräyksessä 2 luparajaksi kiintoaineelle on
määrätty pitoisuus enintään 35 mg/l ja käsittelyteho vähintään 90 %.
Kiskon Kirkkojärvi on maatalouden voimakkaasti kuormittama, erittäin rehevä läpivirtausjärvi, jonka ekologinen tila on välttävä. Puhdistamolta tulevan kuormituksen osuus koko järveen tulevasta kuormituksesta on hyvin
pieni. Puhdistamon kuormitus oli ilman yläpuolisten Hirsijärven, Aneriojärven ja Kurkelanjoen valuma-alueita fosforin osalta 0,25 % ja typen osalta
1,6 % vuonna 2015.
Vastineessaan 20.10.2017 ELY-keskuksen aloitteeseen Liikelaitos Salon
Vesi toteaa mm.
- Toijan jätevedenpuhdistamo esitetään liitettäväksi Salon keskusjätevedenpuhdistamoon vuosien 2020 - 2021 aikana. Siirtoviemärin suunnittelutyöt alkavat vuonna 2018.
- Riskienhallintasuunnitelman laadinta on kilpailutettu vuoden 2017 aikana.
- Jätevedenpuhdistamon haju-, pöly- ja muista päästöistä ei ole reklamoitu toimijalle.
- Toijan puhdistamolla ei oteta vastaan sako- ja umpikaivolietettä. Lietteet toimitetaan Salon keskusjätevedenpuhdistamolle.
- Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna 2000.
- Ympäristön olosuhteiden ja toiminnan muutokset voimassa olevaan
ympäristölupaan verrattuna
Kiskon Vuossuon vedenottamo ei ole enää toiminnassa. Aikolan
vedenottamo on rakennettu vuonna 2010, etäisyys puhdistamolle
noin 8 km.
Verkostossa on neljä jätevedenpumppaamoa Kirkonkylässä,
Mommolassa, Vilikkalantiellä ja Puusepäntiellä.
Laitoksella suoritetaan käyttötarkkailua työpäivittäin määrittämällä
lähtevän jäteveden fosforipitoisuus sekä tulevan ja lähtevän veden pH-arvo.
Ylijäämälietteen laatua tarkkaillaan vuosittain otettavin näyttein.
Kirkonkylän pumppaamoa ei ole varustettu erillisillä varapumpuilla.
Ympäristönsuojelun esitys
Ympäristönsuojelu esittää lupaharkinnassa otettavan huomioon Liikelaitos
Salon Veden suunnitelmat liittää Toijan puhdistamo Salon keskusjätevedenpuhdistamoon muutaman lähivuoden kuluessa. Riskienhallintasuunnitelman laadinta on valmisteilla. Jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei ole
valitettu Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle eikä toimijalle.
Sako- ja umpikaivolietteet toimitetaan Salon keskusjätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
Pienille puhdistamoille asetettu kiintoaineen puhdistustulos saavutetaan.
Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet on pääsääntöisesti edellytetty tutkittavaksi asukasvastineluvultaan > 10.000 asukkaan jätevedenpuhdistamoilta.
Ympäristönsuojelu puoltaa toiminnan lopettamista koskevien lupamääräys-
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ten antamista asian käsittelyn yhteydessä.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle, että Toijan puhdistamin lupaharkinnassa otettaisiin
huomioon Liikelaitos Salon Veden suunnitelmat liittää Toijan puhdistamo
Salon keskusjätevedenpuhdistamoon muutaman lähivuoden kuluessa.
Riskienhallintasuunnitelman laadinta on valmisteilla.
Jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei ole valitettu Salon kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle eikä toimijalle. Sako- ja umpikaivolietteet
toimitetaan Salon keskusjätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
Pienille puhdistamoille asetettu kiintoaineen puhdistustulos saavutetaan.
Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet on pääsääntöisesti
edellytetty tutkittavaksi asukasvastineluvultaan yli 10.000 asukkaan
jätevedenpuhdistamoilta.
Rakennus- ja ympäristölautakunta puoltaa toiminnan lopettamista
koskevien lupamääräysten antamista asian käsittelyn yhteydessä.
Päätös:
Jerina Wallius ehdotti Ralf Hellsbergin kannattamana, että lisäksi
lautakunta kiinnittää huomiota luvan muuttamisen tarkoituksen
mukaisuuteen ja toteuttamisjärjestykseen. Salon
keskusjätevesipuhdistamon jätevesien puhdistuksen tulisi täyttää
olemassa olevat määräykset ja olla kapasiteetiltaan riittävä, ennen kuin
laitoksen kuormitusta voidaan entisestään lisätä.
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti
päätösehdotuksen lisättynä Walliuksen ehdotuksella.
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 174
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus yhtyy rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon.
Päätös:
Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa
seuraavaksi:
Kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan lausunnon:
"Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle, että Toijan puhdistamon lupaharkinnassa otettaisiin
huomioon Liikelaitos Salon Veden suunnitelmat liittää Toijan puhdistamo
Salon keskusjätevedenpuhdistamoon muutaman lähivuoden kuluessa.
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Riskienhallintasuunnitelman laadinta on valmisteilla.
Jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei ole valitettu Salon kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle eikä toimijalle. Sako- ja umpikaivolietteet
toimitetaan Salon keskusjätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
Pienille puhdistamoille asetettu kiintoaineen puhdistustulos saavutetaan.
Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet on pääsääntöisesti
edellytetty tutkittavaksi asukasvastineluvultaan yli 10 000 asukkaan
jätevedenpuhdistamoilta.
Kaupunginhalitus puoltaa toiminnan lopettamista koskevien
lupamääräysten antamista asian käsittelyn yhteydessä”
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
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Terveyskeskuslääkärin viran, vakanssi 215 055 lakkauttaminen ja erikoislääkärin viran,
vakanssi 215 150, perustaminen terveyskeskussairaalaan
1478/01.01.00.04/2018
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 175
Valmistelija: Terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, puh. 02 7723650, hallintojohtaja
irma.nieminen@salo.fi, 044 778 2020
Terveyskeskussairaalassa on ollut vakinaisesti täyttämättömänä
terveyskeskuslääkärin vakanssi 215 055. Terveyskeskussairaalan
potilaiden hoitojaksot ovat lyhentyneet ja sairaalan toimintaprofiili on
muuttunut akuuttisairaalaksi. Muutoksen myötä lääkärin työ on kehittynyt
sekä lääketieteellisesti että hoidollisesti vaativammaksi. Lääkäreiden
työmäärä on kasvanut vilkkaan potilasvaihdon johdosta huomattavasti ja
lääkärit ovat uupumassa. Turun yliopisto on myöntänyt
terveyskeskussairaalalle erikoislääkärin kouluttajaoikeudet geriatrian
erikoisalalle ja palliatiivisen hoidon pätevyydelle. Kouluttajaoikeuksien
säilyminen edellyttää erikoislääkärin antamaa ohjausta.
Terveyskeskussairaalan profiilin muuttuminen akuuttisairaalaksi edellyttää
lääketieteellisen osaamisen vahvistamista eli terveyskeskuslääkärin viran
lakkauttamista ja erikoislääkärin viran perustamista. Nimikemuutoksella ei
ole palkkavaikutusta.
Terveyskeskuslääkärin ja erikoislääkärin tehtäväkuvaukset ovat liitteinä.
Erikoislääkärin viran hinnoitteluryhmä on L1TK5100 6150,29 - 6410,37
€/kk, työaika 38,25 h/vk. Viran perustietolomake on liitteenä.
Hallintosäännön 52 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen
perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Hallintosäännön 50 §:n mukaan henkilöstöjaosto päättää
palvelussuhteiden täyttämiseen annettavista luvista.
Kaupunginhallituksen perustaessa viran, lähtökohtana on, että virka
perustetaan sitä varten, että se on tarpeen täyttää mahdollisimman pian.
Tämän tulkinnan johdosta henkilöstöjaoston täyttölupa ei olisi näissä
tilanteissa enää tarpeen. Täyttölupa on kuitenkin selvyyden vuoksi syytä
mainita perustamispäätöksessä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa terveyskeskuslääkärin viran (
vakanssi 215 055) ja perustaa erikoislääkärin viran (vakanssi 215 150)
liitteenä olevan perustietolomakkeen mukaisin ehdoin 1.8.2018 alkaen.
Samalla kaupunginhallitus myöntää viran täyttöluvan.
Hallintojohtaja ilmoitti teknisenä korjauksena esityslistatekstiin ja
perustietolomakkeeeen, että erikoislääkärin viran palkka on 6150,29 6410,37 €/kk.
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Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja esitetyn teknisen
tekstikorjauksen.
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Resurssipoolin rakentaminen kotihoitoon
1336/01.01.00.00/2018
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 176
Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.4.2018 § 45
"Valmistelija: vanhuspalveluiden johtaja Hannele Lyytinen, 02-772 6260,
hannele.lyytinen@salo.fi; henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund, 02-778
2103, christina.soderlund@salo.fi.
Vanhuspalveluissa on tehty sairauspoissaoloseurantaa vuodesta 2009
alkaen. Sairauspoissaolojen määrään on palvelualueella pyritty
vaikuttamaan kaikin mahdollisin kaupungin tarjoamin työnantajakeinoin.
Silti kahdeksan vuoden seurannan perusteella voidaan todeta tilanteen
pysyneen melko vakiona, vuosittaista vaihtelua on ollut jonkin verran
puoleen ja toiseen. Toimintakertomustietojen 2017 perusteella voidaan
todeta kotihoidon ja hoivakotien sairauspoissaolojen määrän lisääntyneen
toimintavuonna suhteessa vuoteen 2016. Edellä mainittua trendiä tukee
valtakunnallinen seurantatieto, jonka mukaan kuntasektorin
ammattiryhmistä lähihoitajilla on eniten sairauspoissaoloja.
Vanhuspalveluissa on henkilökuntaa yhteensä 536. Lähihoitajia tai
vastaavia on 377, joista 161 työskentelee kotihoidossa.
Vanhuspalveluissa on ollut päteviä ja sopivia hakijoita avoimiin toistaiseksi
voimassa oleviin tehtäviin vielä riittävästi. Samoin on saatu pitkäaikaisiin
sijaisuuksiin päteviä sijaisia. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin (1 pv-1 vko) on
ollut edellistä huomattavasti vaikeampaa saada koulutettuja sijaisia tai
sijaisia ylipäätään, näin on ollut erityisesti kotihoidossa ja kaupungin
reuna-alueiden hoivayksiköissä.
Vuoden 2017 lopussa alkoi kotihoidon lyhytaikaisten sijaisten saaminen
vaikeutumaan voimakkaasti. Tästä johtuen kotihoidon aluepäälliköt
järjestivät yhdessä kaupungin rekrytointiyksikön kanssa tiedotus- ja
tutustumistilaisuuden kotihoidon toimintaan. Kutsuja lähetettiin
Kuntarekryssä työnhakijoina oleville ja oppilaitoksille myös somea
käyttäen. Tilaisuuteen saapui kaksi henkilöä, joista toinen oli jo sijaisena
kotihoidossa. Päättyneen kesätyöpaikkahaun kautta kotihoitoon oli
yhteensä 15 hakijaa, mikä on huolestuttavan vähän. Tästä näkökulmasta
tuleva kesä tullee olemaan erittäin vaikea: miten myöntää vuosilomia ja
miten vastata asiakasturvallisuudesta.
Kuntarekryn sijaishaun raportin perusteella ajalla 1.11.2017-23.2.2018
tehtiin 201 ilmoitusta rekryyn sijaistarpeesta. Näistä 72:een saatiin
sijainen.
Kotihoidon tiiminvastaaville lähetettiin 28.2. sähköpostikysely
sijaistilanteesta. Vastaukset todentavat kotihoidon aluepäälliköiden
kokemusta tilanteen merkittävästä heikkenemisestä. Vastausten mukaan
sijaistilanne alkoi huonontua syksyllä 2017 ja on nyt alkuvuoden flunssan,
influenssan ja mahataudin esiintymisten johdosta vaikeutunut
huomattavasti.
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Ensisijaisesti sijaistarpeessa tulee ohjeiden mukaan käyttää Kuntarekryä.
Saaduissa vastauksissa todetaan, että sijaisia ei juuri ole saanut
Kuntarekryn kautta pitkään aikaan. Rekryn sijaisiin on otettu yhteyttä,
mutta usein tuloksetta. On alueita, esim. Kisko, johon ei ole lainkaan saatu
Rekryn kautta sijaisia. Sairauslomia on tällä hetkellä paljon ja sijaisista
suurin osa on jo niitä tekemässä. Kaikkiin päiviin ei ole saatu sijaista
tarpeesta huolimatta. Myös sijaiset ovat olleet sairaana. Koska Rekryn
kautta sijaisia on saatu erittäin huonosti, on sijaisuuksiin pyritty saamaan
eläköityneitä, ei rekryyn ilmoittautuneita tai hoitovapaalla olevia.
Sijaistilannetta on pyritty myös hoitamaan siirtämällä henkilöstö tiimistä
toiseen, jos se on ollut mahdollista. Akuuteissa poissaoloissa hoitajat ovat
joustaneet tekemällä tuplavuoroja, vaihtamalla vapaapäiviä tai tulemalla
vapaapäivältä töihin. Tiiminvastaavat ovat myös siirtyneet tekemään
hoitajien työvuoroja oman työvuoronsa lisäksi tiukoissa tilanteissa tai
ottaneet osan työvuorojen asiakaskäynneistä tehtäväkseen.
Asiakaskäyntejä ei ole vielä jouduttu siirtämään.
Vastauksessaan tiiminvastaava toteaa: ”On ollut päiviä kun olen
tiiminvastaava, työnjakaja ja tiimin listaa tekevä lähihoitaja. Hetken aikaa
tämäkin kuvio onnistuu, pitemmän päälle ei.” Muut työt kuten
toiminnanohjausjärjestelmän optimoinnin edistäminen jäävät toissijaisiksi.
Lisäksi tiiminvastaavia kuormittaa työajan käyttö lähes toivottomaan
sijaisten hankintaan.
Esimerkki tiiminvastaavan kertomana: ”Saikkuja ilmennyt tänä aamuna
ensin pe-la-su illat, sitten tuli heti miten perään la-su aamut samaan tiimiin.
Toiseen tiimiin myös viikonlopun kolme iltaa…..Rekryyn laitoin haun kolme
iltaa, pe,la ja su. Nimiä ehkä kymmenkunta. Viestejä ja puheluja olen
tähän mennessä tehnyt yhteensä 10….sain yhteen aamuun tekijän.”
Kotihoidossa otettiin käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiili
kirjaaminen keväällä 2017. Toimintamuutokseen on kunnissa keskeisenä
nostettu esiin resurssipoolin muodostaminen. Resurssipooli tarkoittaa
työntekijävoimavaraa, joka ei lähtökohtaisesti ole työvuorosuunnittelussa
kiinnitettynä tiettyyn asiakaslistaan. Pooliin ei tehdä varauksia ennalta
tiedettyihin vajeisiin, jotta poolin resurssi olisi todellisuudessa käytettävissä
akuuteissa tilanteissa. Kokemukset kunnista osoittavat, että riittävän
kokoinen resurssipooli vähentää olennaisesti lyhytaikaisten sijaisten
käyttötarvetta.
Kotkan kaupungissa on käytössä sama toiminnanohjausjärjestelmä kuin
Salossa. Kotihoidon asiakkaita on noin 500. Reusurssipoolin koko
Kotkassa on 30 hoitajaa. Salossa kotihoidossa on noin 900 säännöllisen
kotihoidon asiakasta keskimäärin kuukaudessa. Resurssipoolin
muodostamista on lähdetty suunnittelemaan. Todellisuudessa ei
kotihoidossa ole olemassa mitään ylimääräistä resurssiksi luokiteltavaa.
Pohdinnassa on ollut, voisiko kustakin alueesta nimetä 1-2
resurssihoitajaa. Tällä ajattelulla voidaan olemassa olevasta varannosta
saada kokoon seitsemän nimettyä hoitajaa. On aivan selvää, että em.
määrän avulla ei voida toteuttaa toimivaa resurssipoolia edes lähellekään.
Vanhuspalvelulaki velvoittaa turvaamaan laadukkaat palvelut. Salon
sosiaali- ja terveystoimen asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman
mukaan kaupungin johdon ja palvelualuejohtajien tulee varmistaa, että
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organisaatiossa on riittävästi henkilökuntaa ja heillä on riittävä osaaminen
työnsä toteuttamiseen. Päätöksenteossa tulee arvioida tehtäviä päätöksiä
myös potilasturvallisuuden näkökulmasta.
Huomattavasti vaikeutuneeseen tilanteeseen on pyrittävä löytämään
ratkaisu. Sijaisresurssia on osin verottanut kaupungin kasvanut ja yhä
kasvava hoivapalveluiden yksityissektorin henkilöstökysyntä.
Vanhuspalveluissa sijaismäärärahoja kului vuonna 2017 kaikkiaan 4 724
976 euroa. Kotihoidon osuus tästä oli 1 811 049 euroa. Summa vastaa 48
lähihoitajan vuotuista palkkakulua. Talousarviossa 2018 on koko
palvelualueella tehtyjen leikkausten (1,2 milj. euroa) jälkeen käytössä
sijaismäärärahoja yhteensä 2 011 890 euroa, joista kotihoidon osuus on
465 000 euroa. Tämä vastaa 12 lähihoitajan vuosipalkkaa.
Henkilöstökuluja tulee kuitenkin aina tarkastella kokonaisuutena.
Tilinpäätöksen 2017 mukaan vanhuspalveluiden henkilöstökulut olivat 26
511 131 euroa. Tämän vuoden talousarviossa on varattu
henkilöstökuluihin 26 048 544 euroa. On siis todennäköistä, että
riippumatta kulujen kohdentumisesta talousarviossa, tulee sijaistarve
olemaan entisenlainen ja määrärahat kokonaisuutena riittänevät.
Jotta palveluita voidaan tuottaa asiakkaiden tarpeet, asiakasturvallisuus ja
henkilöstön jaksaminen huomioiden sekä varautumalla tulevaan, esitetään
että kotihoitoon palkataan 20 lähihoitajaa toistaiseksi voimassa oleviin
työsuhteisiin resurssipoolin rakentamista varten. Kuluvana vuonna
vanhuspalveluiden vuoden 2018 henkilöstömäärärahasta em. palkkoihin
käytetään noin 444 000 euroa.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 20 lähihoitajan toistaiseksi voimassa
olevien työsuhteiden perustamisesta resurssipoolin rakentamista varten.
Talousarviossa 2018 olevista henkilöstömäärärahoista em. hoitajien
palkkaamiseen käytetään noin 444 000 euroa.
Apulaiskaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:
Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle 20
lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen perustamista
resurssipoolin rakentamista varten. Talousarviossa 2018 olevista
henkilöstömäärärahoista em. hoitajien palkkaamiseen käytetään noin 444
000 euroa.
Merkittiin että vanhuspalveluiden johtaja Hannele Lyytinen selosti
kokouksessa asiaa.
Merkittiin että nuorisovaltuuston edustaja Riku Breilin poistui kokouksesta
klo 18.47 tämän asian käsittelyn aikana.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi apulaiskaupunginjohtajan
muutetun päätösehdotuksen."
Kaupunginhallituksen 29.5.2017 § 258 hyväksymän työsopimussuhteisten
rekrytointiprosessia koskevien ohjeiden mukaan kaupunginhallitus tekee
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erillisen päätöksen työsopimussuhteisista.
Hallintosäännön 50 §:n mukaan henkilöstöjaosto päättää
palvelussuhteiden täyttämiseen annettavista luvista.
Kaupunginhallituksen perustaessa vakanssin, lähtökohtana on, että
vakanssi perustetaan sitä varten, että se on tarpeen täyttää
mahdollisimman pian. Tämän tulkinnan johdosta henkilöstöjaoston
täyttölupa ei olisi näissä tilanteissa enää tarpeen. Täyttölupa on kuitenkin
selvyyden vuoksi syytä mainita perustamispäätöksessä.
Liitteenä vakanssien perustietolomake ja tehtäväkuvaus.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää perustaa 20 lähihoitajan toistaiseksi voimassa
olevaa työsuhdetta resurssipoolin rakentamista varten 1.5.2018 alkaen
liitteenä olevan perustietolomakkeen mukaisesti. Talousarviossa 2018
olevista henkilöstömäärärahoista em. hoitajien palkkaamiseen käytetään
noin 444 000 euroa. Samalla kaupunginhallitus päättää myöntää
lähihoitajien työsopimussuhteisten vakanssien täyttöluvan.
Päätös:
Jonna Nyyssönen Saku Nikkasen ja Pertti Vallitun kannattamana ehdotti,
että syksyllä tarkastellaan resurssitarvetta ja tehdään selvitys
resurssipoolin tilanteesta.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti lisäksi
yksimielisesti, että syksyllä tarkastellaan resurssitarvetta ja tehdään
selvitys resurssipoolin tilanteesta.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 177

9/2018

25

23.04.2018

Markkinointiyhteistyö - Suvisalo ry, 2018
1357/02.05.01.04/2018
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 177

Valmistelija: viestinnän suunnittelija Eija Laitinen, 044 778 2153,
eija.laitinen@salo.fi.
Suvisalo ry:n tuleva kesä on järjestyksessään 36. Iltatorikesä. Suvisalo ry
järjestää ohjelmallisten iltatoritapahtumien sarjan kesä-elokuussa Salon
torilla. Salon tori tapahtumineen on yksi kaupunkimme vetovoimatekijöistä,
ja iltatorit ovat valtakunnallisesti tunnetuin kesätapahtumamme. Iltatorit
ovat salolaisten, kesäasukkaiden ja –vieraiden luonteva tapaamispaikka,
jonne tullaan käymään kaukaakin kesä toisensa jälkeen.
Salon kaupunki ja Suvisalo ry ovat neuvotteluissaan päätyneet seuraavaan
yhteistyöehdotukseen:
Salon kaupunki:
1. Tarjoaa torialueen, Vilhonkadun kävelysillan, ympyräparkin,
Länsirannan sekä esiintymislavan ja Salon kaupungin
kulttuuriasiainyksikön omistaman teknisen kaluston veloituksetta Suvisalo
ry:n käyttöön tapahtumien ajaksi. Suvisalo ry on sopinut erikseen tilojen ja
välineiden käytöstä kaupungin tilapalvelujen, yhdyskuntateknisten
palvelujen ja kulttuuriasian yksikön kanssa.
2. Maksaa tapahtumalle rahallista tukea 38 000,00 euroa.
3. Markkinoi iltatoritapahtumia omilla verkkosivuillaan, sosiaalisen median
kanavissa sekä muussa mahdollisessa markkinointimateriaalissa.
Suvisalo ry:
1. Järjestää iltatoritapahtumien sarjan (yhteensä 13 kertaa) Salon torilla
kesällä 2018.
2. Tarjoaa kaupungille logo- tai ilmoitusnäkyvyyden kaikissa painetuissa ja
sähköisissä markkinointijulkaisuissaan.
3. Tarjoaa kaupungille isännöinti-illan 9.8.2018, jonka aikana kaupungilla
on käytössään esiintymislava tervetulotoivotusta ja mahdollista muuta
ohjelmaa varten, tila torialueelta kaupungin omalle infopisteelle sekä
kävelysillan ja kävelysillan jatkeena olevan Vilhonkadun osan kaupungin
alueella toimivien yhdistysten esittelypisteitä varten. Kaupunki ilmoittaa
Suvisalo ry:lle 21.6.2018 mennessä kuinka paljon paikkoja tarvitaan. Salon
kaupungin viestintä vastaanottaa yhdistysten ilmoittautumiset.
Toripaikkojen jakamisen hoitaa Suvisalo ry.
4. Tarjoaa kaupungin infopisteelle tilan kaikkien Iltatoritapahtumien
yhteydessä. Kaupunki vahvistaa aina viikkoa ennen tapahtumaa
tarvitseeko tilan käyttöönsä.
5. Antaa kaupungin käyttöön Iltatori-aiheisia valokuvia veloituksetta.
Kaupungille toimitettavat valokuvat: jos kuvissa esiintyy tunnistettavasti
henkilöitä, tulee jokaiselta kuvassa olijalta pyytää kirjallinen kuvauslupa.
Tämän sopimuksen liitteenä toimitetaan kuvauslupakaavakkeita.
Huolellisesti täytetyt sekä allekirjoitetut kuvauslupakaavakkeet tulee
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toimittaa alkuperäisinä kuvien toimittamisen yhteydessä. Kuvat tulee
toimittaa Salon kaupungille viestinnän suunnittelija Eija Laitiselle etukäteen
sovittuna ajankohtana.
Suvisalo ry:n anoma avustussumma 38 000,00 euroa on 1000,00 euroa
enemmän kuin viime vuonna. Suvisalo ry:n toimittaman selvityksen
mukaan yhdistyksen vuosi 2017 oli taloudellisesti hyvin tiukka, eikä
ylimääräisiä varoja jäänyt siirrettäväksi vuoteen 2018. Yhdistyksen
selvityksen mukaan sponsoreita on ollut vaikea saada tulevaan
Iltatorikesään.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä selostetun
markkinointiyhteistyösopimuksen Suvisalo ry:n kanssa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kutsutaan Suvisalo ry:n edustaja
seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen selostamaan Suvisalo ry:n
toimintaa ja taloutta.
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Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2018
1304/00.01.01.01.01/2018
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 178
Valmistelija: vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen,
mikko.heiskanen@salo.fi, puh. 044 778 2044
Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.4.2018
klo 13.00 Helsingissä Kuntatalon kokoushuoneessa A3.6.
Yhtiökokouskutsu ja esityslista ovat liitteinä.
Kokouksen asialistalla on mm. tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen
jäsenten valinta. Kunnan Taitoa Oy:n nimitysvaliokunta esittää
yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi, ja että seuraavat
hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy
vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Kimmo Mikander
(varatoimitusjohtaja, Keva), Jussi Vira (strategia- ja kehittämisjohtaja,
Turku), Pentti Itkonen (toimitusjohtaja, Eksote) ja Sirkka Lankila
(talousarviopäällikkö, Rovaniemi). Nimitysvaliokunta esittää uudeksi
hallituksen jäseneksi Marita Toikkaa,(kaupunginjohtaja, Kouvola). Muut
esitykset ilmenevät esityslistasta.
Konserniohjeen kohdan 2.6 mukaan kaupunginhallitus valitsee
konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti nimettyihin kaupungin yhteisöihin
yhtiökokousedustajan tai muun vastaavan kokouksen edustajan ja antaa
tälle tarvittavat ohjeet. Lisäksi em. tahot nimeävät tarvittaessa näiden
yhteisöjen hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin Salon kaupunkia
edustavan jäsenen tai jäsenet, joilla on oikeus osallistua ja käyttää
puhevaltaa näissä yhteisöjen kokouksissa.
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä on kutsuttu yhtiökokouksen
puheenjohtajaksi, joten hän voi toimia myös yhtiökokousedustajana.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajaksi Kuntien Taitoa Oy:n
varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2018 apulaiskaupunginjohtaja Jari
Niemelän.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen sekä ehdokkaat yhtiön
hallitukseen
1401/00.01.01.01.00/2018
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 179
Valmistelija: vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen,
mikko.heiskanen@salo.fi, 044 778 2044.
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (y-tunnus 1868393-8) varsinainen
yhtiökokous pidetään perjantaina 27.4.2018 klo 10.00 yhtiön Turun
toimitiloissa osoitteessa Kuormakatu 17, 20380. Yhtiökokouskutsu ja
esityslista ovat oheismateriaalina.
Kokouksen asialistalla on mm. hallituksen jäsenten valinta. Yhtiön
hallitukseen ovat Salon nimeäminä jäseninä kuuluneet Jaakko Halkilahti ja
Marjatta Hyttinen.
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on
hallitus, johon kuuluu 7-11 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan
vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen luvun 10.2 mukaan
yhtiön hallitukseen valitaan 11 varsinaista jäsentä seuraavasti: Turulla on
oikeus nimittää kolme hallituksen jäsentä, Raisiolla ja Salolla on
kummallakin oikeus nimittää kaksi hallituksen jäsentä, ja Kaarinalla,
Naantalilla, Paimiolla ja Paraisilla on kullakin oikeus nimittää yksi
hallituksen jäsen.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Esa
Niemisen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
27.4.2018 sekä nimeää yhtiöön kaksi hallituksen jäsentä.
Päätös:
Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että
yhtiökokousedustajaksi valitaan kaupunginlakimies Mikko Heiskanen.
Simo Vesa ehdotti yhtiön hallitukseen jäseneksi Matti Varajärveä.
Sanna Lundström ehdotti yhtiön hallitukseen jäseneksi Marjatta Hyttistä.
Ulla Huittinen ehdotti yhtiön hallitukseen jäseneksi Jaakko Halkilahtea ja
että hänet ehdotetaan varapuheenjohtajaksi.
Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäseniksi oli ehdotettu kolmea
henkilöä, joten jäseniä koskevista ehdotuksista oli äänestettävä.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Matti Varajärveä koskevan
ehdotuksen. Marjatta Hyttisen ja Jaakko Halkilahden valintaa koskevien
ehdotusten välillä oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että
äänestys toimitetaan kädennostolla. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
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Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Jaakko Halkilahden valintaa
koskeva ehdotus sai 10 ääntä (Karnisto-Toivonen, Nikkanen, Vesa, Lehti,
Huittinen, Savolainen, Ruokonen, Nyyssönen, Vallittu, Lundén).
Marjatta Hyttisen valintaa koskeva ehdotus sai kolme ääntä (Lundström,
Tapio, Suonio-Peltosalo).
Merkittiin että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 19.58 – 20.01.
Kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallituksen jäseniksi Matti
Varajärven ja Jaakko Halkilahden.
Ulla Huittinen ehdotti, että Jaakko Halkilahti nimetään yhtiön hallituksen
varapuheenjohtajaksi.
Koska asiasta ei ollut yksimielisyyttä, puheenjohtaja ehdotti, että
suoritetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Ullan Huittisen ehdotus sai 10 ääntä (Karnisto-Toivonen, Nikkanen, Vesa,
Lehti, Huittinen, Savolainen, Ruokonen, Nyyssönen, Vallittu, Lundén).
Lundström, Tapio ja Suonio-Peltosalo äänestivät tyhjää.
Kaupunginhallitus päätti valita yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies
Mikko Heiskasen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n varsinaiseen
yhtiökokoukseen 27.4.2018, sekä nimesi yhtiöön hallituksen jäseniksi Matti
Varajärven ja Jaakko Halkilahden sekä ehdottaa, että Jaakko Halkilahti
nimetään yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Sanna Lundström, Marko Tapio ja Elina Suonio-Peltosalo ilmoittivat
pöytäkirjaan kirjattavaksi eriävän mielipiteensä seuraavin perusteluin:
”Luottamuspaikkojen jaosta on vaalien jälkeen sovittu puolueiden kesken
ja yksi paikoista oli sovittu Salon Kokoomukselle. Pidämme
välttämättömänä, että paikallisesti pidetään kiinni siitä, mitä yhdessä on
sovittu ja tämän vuoksi emme hyväksy Jaakko Halkilahden valintaa
hallitukseen ohi sen mitä puolueiden kesken oli sovittu.”
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Vihreän valtuustoryhmän aloite nuorisovaltuuston aloiteoikeudesta
3002/00.01.01.00/2017
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 180
Kaupunginvaltuusto 18.12.2017 § 99
Mira Aaltonen teki Vihreän valtuustoryhmän puolesta seuraavan
valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite nuorisovaltuuston aloiteoikeudesta
Salon vihreä valtuustoryhmä esittää, että nuorisovaltuustolle myönnetään
aloitteen teko-oikeus kaupunginvaltuustossa.
Nuorisovaltuuston toiminta on vakiintunut ja heidän edustajansa ovat
lautakunnissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Aloiteoikeus on hyvä tapa
aktivoida nuoria mukaan päätöksentekoon.
Mira Aaltonen
Jonna Nyyssönen
Kai Schneider
Sari Pesonen
Tuukka Kahila"
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Nuorisovaltuusto on lakisääteinen vaikuttajaelin. Siitä on seuraava
säännös kuntalain 26 §:ssä:
"Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten
vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen
toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan
yhteinen.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin,
terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä
muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten
kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja
nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.
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Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain
(72/2006) 8 §:ssä."
Hallintosäännön 104 §:n mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston
kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta
valtuuston suljetussa kokouksessa.
Nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnissa perustuen
lautakuntien omiin päätöksiin.
Nuorisovaltusuto on antanut asiasta seuraavan lausunnon:
"Nuorisovaltuusto kannattaa yksimielisesti vihreiden valtuustoryhmän
valtuuston kokouksessa 18.12.2017 tekemää aloitetta aloiteoikeuden
antamisesta nuorisovaltuustolle. Aloiteoikeus lisää nuorisovaltuuston
merkitystä kaupungin päätöksenteossa. Se lisää nuorison äänen
kuulumista antaen sille painoarvoa, ja lisää siten todellista demokratiaa.
Aloiteoikeus myös sitouttaa nuorisovaltuuston oman toimintaansa.
Nuorisovaltuuston jäsenyys on oivallinen paikka tutustua ja oppia
kaupungin asioita koskevasta valmistelusta ja päätöksenteosta. Nuva on
aitiopaikka tulevaisuuden päättäjille.
Nuorisovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus puhe- ja läsnäolo-oikeuteen
kaupungin lautakunnissa, mutta aloiteoikeuden myötä nuorisovaltuusto
olisi mukana kaikissa päätöksen teon vaiheissa.
Valtakunnallisesti ajatellen nuorisovaltuustot eivät ole saaneet vielä kovin
laajalti aloiteoikeutta. Vasta muutamassa kunnassa nuorisovaltuusto voi
tehdä aloitteitta, kuten esimerkkinä Loimaan kaupunki. Salo voisi olla
tässä kohdin edelläkävijä. "
Nuorisovaltuustolla on jo nyt oikeus tehdä aloitteita, jotka käsitellään niissä
toimielimissä, joille päätösvalta asiasisällön perusteella kuuluu.
Valtuustoaloitteessa ehdotettu aloiteoikeus toisi lisäarvona sen, että
nuorisovltuuston edustaja voi tehdä aloitteen toimielimen kokouksessa.
Aloiteoikeutta puoltaa nuorten äänen kuuluviin saaminen ja se, että
osallistumisella edistetään nuorten kiinnostusta yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen. Lisäksi aloiteoikeus toimielimen kokouksissa antaa
nuorisovaltusuton toiminnalle näkyvyyttä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää, että nuorisovaltuuston edustajilla on aloiteoikeus
kaupunginvaltuuston kokouksissa ja niiden lautakuntien kokouksissa, jotka
ovat hyväksyneet nuorisovaltuuston läsnäolo- ja puheoikeuden
kokouksissaan.
Päätös:
Ulla Huittinen Saija Karnisto-Toivosen kannattamana ehdotti, että
päätökseen lisätään seuraavaa: Nuorisovaltuuston edustajan tekemän
aloitteen tulee perustua nuorisovaltuuston päätökseen.

Salon kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
§ 180

9/2018

32

23.04.2018

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättää, että nuorisovaltuuston edustajilla on
aloiteoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa ja niiden lautakuntien
kokouksissa, jotka ovat hyväksyneet nuorisovaltuuston läsnäolo- ja
puheoikeuden kokouksissaan. Nuorisovaltuuston edustajan tekemän
aloitteen tulee perustua nuorisovaltuuston päätökseen.
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Uuden henkilön nimeäminen Ville Reiman-Flôr Batalhan tilalle johtamisjärjestelmän
kehittämistyöryhmän jäseneksi
723/00.00.01.01/2018
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 181

Valmistelija: hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi, puh.
02 778 2030
Ville Reiman-Flôr Batalha on pyytänyt 1.3.2018 saapuneella sähköpostilla
eroa luottamustehtävistään paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 16.4.2018 hänelle eron
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valinnut
hänen tilalleen Harri Lindholmin kaupunginhallituksen varajäseneksi.
Kaupunginhallitus on nimennyt 19.6.2017 uudet jäsenet
johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmään. Kaupunginhallitus nimesi
jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtajiston sekä heidän lisäkseen
Ville Reiman-Flôr Batalhan ja Pertti Vallitun. Työryhmän puheenjohtajana
toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja, esittelijänä kaupunginjohtaja ja
sihteerinä hallintojohtaja.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus nimeää uuden jäsenen Ville Reiman-Flôr Batalhan tilalle
johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmäään.
Päätös:
Marja Ruokonen ehdotti, että johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmään
valitaan Harri Lindholm.
Kaupunginhallitus päätti nimetä Harri Lindholmin uudeksi jäseneksi Ville
Reiman-Flôr Batalhan tilalle johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmäään.
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Kaupunginvaltuuston kokouksen 16.4.2018 täytäntöönpanot
50/00.02.00.00/2018
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 182

Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön seuraavasti:
§ 40 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ei toimenpiteitä
§ 41 Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan
jäsenille
Ei toimenpiteitä
§ 42 Asioiden käsittelyjärjestys
Ei toimenpiteitä
§ 43 Kyselytunti
Ei toimenpiteitä
§ 44 Osmo Fribergin valtuustoaloite Vartsalan saaren
rantaosayleiskaavan ja kaavoituksen käynnistämisestä Luodonpään
tilalla
Ei toimenpiteitä
§ 45 Kokoomuksen ja SDP:n valtuustoryhmien valtuustoaloite
koskien lasten harrastustakuuta
Ponsi vapaa-ajanpalveluille valmisteltavaksi
§ 46 Vakanssi 600 015, liikennesuunnittelijan viran perustaminen
Talouspalvelut, liikennepalvelut
§ 47 Hajalan päiväkodin lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen
Metsärinteen päiväkotiin / lisämääräraha
Talouspalvelut, lasten ja nuorten palvelut
§ 48 Salon kaupunkistrategia 2026
Palvelualueiden johtajat, lautakunnat
§ 49 Asemakaavan muutos Länsirannan katualue, ehdotusvaihe
Kaupunkikehityspalvelut
§ 50 Salon kaupungin hankintapoliittisen ohjelman raportti vuodelta
2017
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Ei toimenpiteitä

§ 51 Eron myöntäminen Ville Reiman-Flôr Batalhalle
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varajäsenyydestä sekä
uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen
Ville Reiman-Flor-Batalha, Harri Lindholm, kirjaamo, opetuslautakunta
§ 52 Eron myöntäminen Maritza Heinolle opetuslautakunnan
jäsenyydestä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuuston varajäsenyydestä sekä uuden jäsenen ja varajäsenen
valinta
Maritza Heino, Sabina Haavisto, Eija Kukkamaa, Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri
§ 53 Marjatta Halkilahden ym valtuustoaloite ikäihmisten
ruokapalvelun kriteereistä
Vanhuspalveluille
§ 54 Elina Seitzin ym. valtuustoaloite koulujen sisäilmaoirekyselyn
tekemisestä
Työsuojelupäällikölle
§ 55 Elina Seitzin ym. valtuustoaloite SATAKUNTA-hankkeeseen
osallistumisesta
Työsuojelupäällikölle
§ 56 Saku Nikkasen ym. valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn
käyttöönottamiseksi alle 25-vuotiaille Salon kaupungissa
Terveyspalveluille
§ 57 Jonna Nyyssösen ym. valtuustoaloite työllisyysohjelmasta
Kaupunkikehityspalveluille
§ 58 Kai Schneiderin valtuustoaloite lumenkaatopaikkojen uudelleen
järjestelystä muovipartikkelipäästöjen minimoimiseksi
Kaupunkikehityspalveluille
§ 59 Juha Punnan valtuustoaloite Espoo-Salo ratalinjausta
koskevasta selvityksestä
Kaupunkikehityspalveluille
§ 60 Osmo Fribergin valtuustoaloite pysköintivirhemaksujen
käyttöönotosta Salossa
Hallintopalveluille
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 183

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin seuraavat raportit:
Rakennus- ja ympäristölautakunta / Pertti Vallittu
Tasa-arvotoimikunta / Irma Nieminen
Henkilöstöjaosto / Elina Suonio-Peltosalo
Kaupunkikehityslautakunta / Marko Tapio ja Päivi Savolainen
Opetuslautakunta / Marja Ruokonen
Maakuntahallitus, hankerahoitusjaosto, Työkeskus Oy / Juhani
Nummentalo
Koulutuskuntayhtymän hallitus ja valtuusto / Timo Lehti
Konsernijaosto / Saija Karnisto-Toivonen
Merkittiin, että Leena Ahonen-Ojala poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 20.19 ja Marja Ruokonen klo 20.37.
Merkittiin tiedoksi.
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Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 184

Kaupunginhallitukselle esitellään seuraavat oheismateriaalina olevat lautaja johtokuntien pöytäkirjat:
Yhteistoimintaelin
Kaupunkikehityslautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta

3.4.2018
10.4.2018
11.4.2018

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy täytäntöön pantaviksi päätökset, joihin sillä on
kuntalain mukainen otto-oikeus.
Päätös:
Saku Nikkanen Mikko Lundénin ja Sanna Lundströmin kannattamana
ehdotti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta opetuslautakunnan
tekemään päätökseen 17.4.2018 § 40 Märynummen koulun
opetusratkaisuista lukuvuonna 2018-2019.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus otto-oikeuden
käyttämisestä, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys toimitetaan
kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä Saku Nikkasen ehdotus otto-oikeuden
käyttämisestä sai kuusi ääntä (Nikkanen, Lundén, Lundström, Vesa,
Tapio, Vallittu).
Otto-oikeuden käyttämistä vastusti kuusi (Karnisto-Toivonen,
Suonio-Peltosalo, Lehti, Huittinen, Savolainen, Nyyssönen).
Yksi jäsen oli poissa (Ruokonen).
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi äänestyksen
tuloksen.
Kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä otto-oikeutta opetuslautakunnan
päätökseen 17.4.2018 § 40 Märynummen koulun opetusratkaisuista
lukuvuonna 2018-2019.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja päätti
lisäksi yksimielisesti, että pyydetään selvitys Märynummen koulua
koskevan opetuslautakunnan päätöksen 17.4.2018 § 40 toteuttamisesta,
Armfeltin sisäilmatilanteesta ja oppimisympäristöselvityksen
valmistumisaikataulusta.
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Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 185

Kaupunginhallituksen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 9.4. 22.4.2018 tehdyt kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
kuntalain 91 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy päätökset täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin
ne kuntalain mukaan ovat otettavissa kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kannanotto lietetaksojen yhtenäistämisestä
1581/00.01.02.02/2018
Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 186
Ulla Huittinen ehdotti, että lietetaksojen yhtenäistämissuunnitelmasta
valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kannanotto
jätehuoltolautakunnalle.
Kaupunginhallitus päätti lähettää asian valmisteltavaksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 170, 175, 176, 177, 181,

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen / hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite
Salon kaupunginhallitus
PL 77, 24101 Salo
puh. 02 7781
käyntiosoite: Tehdaskatu 2
sähköposti: kirjaamo@salo.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
170, 175, 176, 177, 181,

Hankintaoikaisupykälät:

Oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta / hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite
ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle,
on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi
ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
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Oikeudenkäyntimaksu
Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä, jos asianosainen on laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Valitus markkinaoikeudelle:
Oikeudenkäyntimaksu on 2000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan
arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) sekä vesi- ja
energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa
muutoksenhakuasiassa peritään markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta
500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua,
se jää tutkimatta tai se jää sillensä.

Lisätietoja
1)

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
_____________________
Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

