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Läsnä §397-399

Salossa 19. marraskuuta 2018

Saija Karnisto-Toivonen
Puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

397 - 418

Pöytäkirjan tarkastus

Salossa 19. marraskuuta 2018

Ulla Huittinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Irma Nieminen
Pöytäkirjanpitäjä

Saku Nikkanen
Pöytäkirjan tarkastaja
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Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja
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Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 20. marraskuuta 2018 alkaen
yleisessä tietoverkossa.

Irma Nieminen
Hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 397

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 12.11.2018 § 398

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 Huittinen Ulla ja Nikkanen Saku.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan yleisessä tietoverkossa 20. marraskuuta 2018.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 399

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 päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että
lisälistalla esitetty oppimisympäristöselvitys käsitellään tämän asiakohdan
jälkeen.
Ennen oppimisympäristöselvityksen käsittelyä kuultiin seuraavat
asinatuntijaselvitykset:
Työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta vastasi työllisyysohjelmaa ja
kuntouttavaa työtoimintaa koskeviin kysymyksiin ja poistui kokouksesta klo
18.18.
Talousjohtaja Seppo Juntti selosti kuukausiraporttia ja poistui kokouksesta
klo 18.34.
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi ja apulaiskaupunginjohtaja Jari
Niemelä selostivat oppimisympäristöselvitykseen liittyviä tilakysymyksiä.
Mannervesi vastasi lisäksi alueellisen junaliikenteen järjestämisen
pilottihanketta koskeviin kysymyksiin.
Niemelä vastasi työterveyshuoltoa koskeviin kysymyksiin.
Mannervesi ja Niemelä sekä valtuuston 3. varapuheenjohtaja Heikki
Tamminen poistuivat kokouksesta klo 19.43.
Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 19.43 - 19.53.
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Oppimisympäristöselvitys
3301/00.01.02.00/2018
Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 396

Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi,
044 7782059 ja lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä,
pia.setala@salo.fi, 044 7784001
Oppimisympäristöselvityksen taustaa
Kasvatus ja koulutus nousee kunnissa entistä vahvempaan asemaan ja
muuttuu keskeiseksi menestystekijäksi tulevaisuuden kunnassa, kun osa
nykyisiä kuntien tehtäviä siirtyy maakunnille. Oppimisympäristöuudistus ja
Oppiva Salo –kehittämishanke muodostavat yhdessä kaupunkitason
strategisen kärkihankkeen.
Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden
tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä
tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut.
Oppiva Salo 2018-2020 on kehittämisohjelma, jossa kehitetään
systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen
teknologiaa, oppimisanalytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja.
Kehittämisohjelmalla varmistetaan pysyvä toimintakulttuurin muutos siten,
että digitalisaatio ja uusi opetussuunnitelma näkyvät muuttuneina opetusja oppimiskäytänteinä oppilaan arjessa.
Yhteiskunnan digitalisaatio tulee muuttamaan koulua lähivuosina
enemmän kuin koskaan aiemmin. Muutoksessa perinteisestä koulusta
kohti digitaalista tulevaisuuden koulua on useita haasteita. Opettajien
digitaalista osaamista tulee päivittää koko työuran ajan, koulujen tieto- ja
viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia opetuksessa ja
hyödyntämistavoissa osana opetusta tulee vahvistaa sekä luoda kouluihin
muunneltavia joustavia oppimisympäristöjä.
Salon kaupungin nykyinen kouluverkko koostuu erikokoisista
perusopetuksen kouluista (29) ja kolmesta (3) lukiosta. Kaupungin
väestökehitys ei riitä kattamaan oppilaita riittävästi nykyisen palveluverkon
kouluihin. Vuonna 2017 lapsia syntyi 349 kun vielä vuonna 2010
syntyneiden määrä oli 620. Vuonna 2018 lapsia on syntynyt 280.
Perusopetuksessa oli kuntaliitoksen syntyessä vuonna 2009 5712
oppilasta. 20.09.2018 tilastointipäivän mukaan perusopetuksen oppilaita
on 5344 ja lukuvuoteen 2024-25 oppilaita oppilasennusteen mukaan on
enää 4199.
Koulukiinteistöjen kunto, tilat ja varustelutaso vaihtelevat.
Sisäilmaongelmista johtuvista syistä 12 % (615) perusopetuksen oppilaista
käy koulua väistötiloissa. Osasta nykyisistä koulukiinteistöistä puuttuvat
mahdollisuudet muunneltaviin oppimisen tilaratkaisuihin ja tilojen
monipuoliseen käyttöön. Osassa kouluista ruokailu tapahtuu
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luokkahuoneissa ja soveltuvat liikuntatilat puuttuvat.
Koulutilojen tilankäyttö tulisi olla tarkoituksenmukaista ja tilat tehokkaassa
käytössä. Vuonna 2017 tehtiin Ollikkalan koulussa ja Salon lukiossa
oppimisympäristöjen tilankäyttöselvitykset. Rapal Oy:n tekemä
tilankäyttömitoitus osoitti kummassakin oppilaitoksessa luokkatilojen
käyttötaajuuden olevan reippaasti alle 100 %.
Toimeksiannon aikataulu
Kaupunginhallitus hyväksyi 15.5.2017 § 224 aiesuunnitelman
tulevaisuuden oppimisympäristöjen selvittämiseksi Salossa.
Kaupunginhallituksen ja opetuslautakunnan yhteisessä iltakoulussa
9.10.2017 käytiin läpi oppimisympäristöselvityksen linjauksia ja esiteltiin
tulevaisuuden koulua ja oppimista.
Kaupunginhallitus hyväksyi 7.11.2017 § 193, että opetuslautakunnan
24.10.2017 esittämän linjausten ja aikataulun perusteella laaditaan
tarkempi oppimisympäristöselvitys. Nimetty työryhmä valmistelee
varsinaisen oppimisympäristöselvityksen ja siihen sisältyvät
toimenpide-esitykset.
Kaikille kuntalaisille avoin kuntalaiskysely oppimisympäristöselvitystyön
pohjaksi oli avoinna www-sivuilla marraskuussa 2017.
Kaupunginhallituksen ja opetuslautakunnan yhteinen iltakoulu pidettiin
27.8.2018. Aiheena oli tulevaisuuden koulu ja pedagogiikka. Asiantuntijana
tilaisuudessa oli kasvatustieteen professori Mirja-Maija Mikkilä-Erdman
Turun yliopistosta.
Oppimisympäristöselvitystä ja siihen sisältyviä toimenpide-esityksiä
esiteltiin kaupunginhallitukselle 17.9.2018 ja vastaavasti
opetuslautakunnalle 26.9.2018.
Kaupunginvaltuustolle oppimisympäristöselvitys esiteltiin 1.10.2018.
Työryhmän kokoonpano
Kaupunginhallitus nimesi oppimisympäristöselvitystyöryhmän
kokouksessaan 7.11.2017 § 193.
Työryhmän jäsenet:
Annika Viitanen, puheenjohtaja
Jari Niemelä, apulaiskaupunginjohtaja
Pia Setälä, lasten ja nuorten palveluiden johtaja
Anna Karlsson, varhaiskasvatuspäällikkö
Inkeri Lahti, opetuspäällikkö
Johanna Paananen, nuorisopalvelujen päällikkö
Mika Mannervesi, kaupunkikehityspalveluiden johtaja
Janne Lehto, kaupungininsinööri
Mika Paukkeri, opetuslautakunnan edustaja
Marianne Bonn, opetuslautakunnan edustaja
Juha-Markus Koistinen, rehtori
Tuomas Tättilä, rehtori
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Hannu Pölönen, rehtori
Maija Kymäläinen, nuorisovaltuuston edustaja
Sarianna Vahanne, pedagoginen asiantuntija, työryhmän sihteeri
Työryhmä kokoontui yhdeksän kertaa esityksen antamiseen saakka.
Toimeksiannon keskeiset tekijät
Perusopetuksessa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2016,
jossa oppiminen perustuu oppilaan toiminnallisuuteen ja aktiiviseen
työskentelyyn. Oppijalla on merkittävä rooli oman oppimisensa tavoitteen
asettajana, johtajana ja arvioijana. Opetussuunnitelmassa korostetaan
vuorovaikutustaitojen tärkeyttä, yhdessä tekemistä ja laaja-alaista
osaamista. Tavoitteiden asettamisen kautta ja arvioinnin kautta oppija
tunnistaa ja hallitsee omaa oppimisprosessiaan ja havannoi siinä
tapahtuvaa jatkuvaa kehitystä. Opettaja toimii oppijan oppimisen
aktivoijana ja mahdollistajana, joka ohjaa oppilaat tiedon äärelle. Käytössä
oleva opetussuunnitelma asettaa vaatimuksia käytössä oleville
oppimisympäristöille edellyttäen tilojen, kalusteiden ja varusteiden
muunneltavuutta ja monipuolista käyttöä. Koulujen elinvoimaisuuden ja
opetuksen tasa-arvoisuuden toteutuminen edellyttää monipuolisia
oppimisympäristöjä. Raja-aidat formaalin ja informaalin oppimisen väliltä
väistyvät ja oppiminen tapahtuu kaikkialla, koko oppilaan elinpiirissä. Myös
koulun tilojen tulisi tukea omaehtoista oppimista koulupäivän ulkopuolella.
Opetussuunnitelman toteutuminen edellyttää, että oppilailla on aito
valinnan mahdollisuus ops:n mukaisissa aineissa. Kaikilla oppilailla tulee
olla tasavertaiset mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
opetuksessa. Opetusryhmien tulisi olla mielekkäät ja järkevän kokoiset,
jotta aito ongelmien ratkaiseminen, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen
tukevat oppimista. Mahdollistamalla monipuolisen kielipolun alakoulusta
lähtien varmistetaan salolaisten nuorten osaaminen ja vahvistetaan
kaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkana.
Työelämässä on pitkään puhuttu hallinnoinnin sijaan johtajuudesta.
Kouluyhteisössä tarvitaan vahvaa pedagogista johtajuutta, joka edistää
esimerkillään ja tuellaan koulun sekä henkilöstön sopeutumista
opetussuunnitelman mukaiseen toimintakulttuurimuutokseen. Johtamiselle
on varattava aikaa riittävästi kaikissa kouluyksiköissä ja johtajuutta tulee
työnantajan toimesta jatkuvasti kehittää. Tällä hetkellä kouluissa on 31
rehtoria, joista 11 virkarehtoria. Muut toimivat luokanopettajan työnsä
ohella koulun rehtorina opettamisen ollessa pääasiallisena tehtävänä.
Koulutilojen tulisi olla monipuolisessa ja tehokkaassa käytössä ottaen
huomioon kaupungin väestömääräkehityksen. Koulutilojen tulisi olla
muuntojoustavia, toiminnallisuuteen ja vuorovaikutukseen kannustavia.
Koulun tiloihin voidaan sijoittaa muutakin kuin opetustoimintaa ja siksi tulisi
tarkastella nuorisotilojen keskittämistä koulujen yhteyteen.
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen keskittämistä saman
katon alle tulee voida tarkastella. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen
koulujen yhteyteen tulisi huomioida. Lähiliikuntapaikka on päiväsaikaan
aktiivisesti käytössä oppi- ja välitunneilla ja koulun ulkopuolella koko
lähiympäristön yhteisenä vapaa-ajan liikuntapaikkana aktivoiden lapsia ja
nuoria liikkumaan.
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Lisäksi tulisi voida tarkastella harrastustoiminnan ja omaehtoisen
oppimisen lisäämistä koulutiloissa koulupäivän ulkopuolella.
Koulukiinteistöjen kunto tulee tarkastella osana
oppimisympäristöselvitystä.
Oppimisympäristöselvityksestä tulisi löytyä toimenpide-ehdotukset
seuraavien linjausten toteuttamiseksi:
• Miten varmistetaan opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan
toteutumien kaikissa kouluyksiköissä?
• Miten säilytetään koulujen elinvoimaisuus ja opetuksen tasa-arvoisuus?
• Miten varmistetaan vahvan pedagogisen johtajuuden toteutuminen
kaikissa kouluyksiköissä?
• Miten edistetään koulutilojen monipuolista käyttöä?
Oppimisympäristöselvitysryhmän tuotokset
Oppimisympäristöselvitystyöryhmän visioima ihanteellinen
oppimisympäristö:
Tilat
• Terveellinen ja ergonominen
• Turvallinen
• Muunneltava ja joustava
• Eri toimijoita / toimintoja saman katon alla
• Virikkeellinen ja viihtyisä
• Ulkotilat oppimiseen ja liikkumiseen
• Esi- ja alkuopetus yhdessä
Pedagogiikka
• Joustavaa; yksilölliset tarpeet huomioivaa
• Ei tiettyyn paikkaan sidottu
• Nykyaikaiset työvälineet
• Tulevaisuuden taitojen oppiminen
• Kokeilukulttuuri
• Yhdessä oppiminen ja yhteisopettajuus mahdollista
• Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Yhteenveto työryhmän esityksistä:
Tiettyjen päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto ja sisäilmaongelmat
edellyttivät, että selvityksen ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin
kiireellistä ratkaisua vaativat kohteet.
Hermannin koulu
- Sijoituspaikka Ylhäistentien kiinteistö
- Ylhäistentien kiinteistön muutostyöt valmiina 8/2021
Uskelan koulu (Kavilankatu)
- Sijoituspaikka Torikadun kiinteistö
- Samassa kiinteistössä kansalaisopisto ja 1 esiopetusryhmä
- Torikadun kiinteistön muutostyöt valmiina 8/2020
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Ollikkalan päiväkoti
- Sijoituspaikka Ollikkalan koulu
- Muutostyöt valmiina 8/2019
Märynummen päiväkoti ja koulu
- Uudisrakennus, jossa päiväkoti ja koulu (1-4 lk)
- Nuorisotila
- Uudisrakennus valmiina 8/2021
Kirkonkylän koulu + Saurun koulu
- Uudisrakennus, jossa yhdistyneinä Kirkonkylä ja Saurun koulut
- Nuorisotila
- Yläkoulun tiloja (käsityö ja kotitalous)
- Kansalaisopiston musiikkiopetuksen tila
- Nuorisotila
- Uudisrakennus valmiina 8/2021
Halikon lukio
- Halikon lukion yhdistäminen Salon lukion
- Osa toiminnasta voisi sijaita IOT-Campuksella
- Toteutusaikataulu 8/2021
Sinilinnun ja Kärävuoren päiväkodit
- Sijoituspaikka Kuruntie (nyk. Halikon lukio)
- Päiväkodin muutostyöt valmiina 2022
Oppimisympäristöselvityksen toinen vaihe käynnistettäisiin heti ja siinä
tarkasteltaisiin koko päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen palveluverkkoa.
Toimintoja voidaan ehdottaa yhdistettäviksi, esimerkiksi
varhaiskasvatuksen ja pienten lasten koulun sijoittumista samoihin
rakennuksiin. Erityinen huomio kiinnitetään tilojen käyttäjien, henkilöstön,
oppilaiden ja heidän vanhempiensa osallistamiseen. Jatkotyössä voitaisiin
käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua. Selvityksen toisessa vaiheessa
tavoitellaan kestäviä, tietoon perustuvia ratkaisuja, jotka lisäävät Salon
elinvoimaa ja salolaisten hyvinvointia.
Työryhmän PDF-muodossa oleva esitys on esityslistan liitteenä.
Työryhmän esityksen liitteenä oleva taustamateriaali on
kaupunginhallituksen intrassa.
Selvitysryhmän esitys tuodaan tässä vaiheessa tiedoksi
kaupunginhallitukselle. Seuraavaan kokoukseen 12.11. valmistellaan
ehdotukset oppimisympäristöselvityksen ensimmäisen vaiheen kohteiden
jatkotoimenpiteiksi sekä tarkemmaksi selvityksen toisen vaiheen
toimeksiannoksi.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee oppimisympäristöselvityksen ensimmäisen
vaiheen tiedoksi ja toteaa, että jatkotoimenpiteet ja selvityksen toisen
vaiheen toimeksianto käsitellään seuraavassa kokouksessa 12.11.2018.
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Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 400

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi,
puh. 044 778 2059
Oppimisympäristöuudistuksen jatkotoimenpiteet
Kaupunginhallituksen päätöksen 29.10.2018 § 396 mukaisesti esitetään
nyt kaupunginhallituksen käsiteltäväksi seuraavat toimenpiteet:
1. Hermannin koulu jatkaa Ylhäistentien kiinteistössä. Kiinteistölle
rakennetaan liikuntatilat, käsityötilat (sisältää teknisen työn tilat) sekä
kotitalousluokat ja suoritetaan muuntojoustavia oppimistiloja edellyttävät
muutostyöt. Kustannukset (3,1 M€) sisältyvät kaupunginjohtajan
talousarvioehdotuksen investointiohjelmaan vuosille 2019-2021.
Muutostyöt olisivat valmiit elokuussa 2021.
2. Uskelan koulu (Kavilankatu) siirretään Torikadun kiinteistöön (entinen
Hermannin koulu), jos koulurakennuksen painuminen jatkuu.
Kansalaisopisto siirretäisiin myös Torikadun kiinteistöön. Molemmista
siirroista kaupunginhallitus päättäisi erikseen sen jälkeen, kun
Kavilankadun rakennuksen kunnosta (painumisen jatkumisesta) saadaan
riittävät tiedot. Koulurakennukseen tehtäisiin uuden oppimisympäristön
sekä kansalaisopiston tarpeiden mukaiset muutostyöt. Kustannukset (2 M
€) sisältyvät kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen
investointiohjelmaan vuosille 2019-2020. Muutostyöt olisivat valmiit
elokuussa 2020.
3. Ollikkalan päiväkodin toiminta sijoitetaan Ollikkalan kouluun, jossa
suoritetaan päiväkodin tarpeita vastaavat muutostyöt, jotka valmistuvat
elokuussa 2019.
4. Märynummen pienten lasten koulua ja päiväkotia varten käynnistetään
uudisrakennushanke. Uudisrakennukseen rakennetaan tilat
päiväkotiryhmille, 1-2 oppimistilaa, ruokailutila ja liikuntatila. Kustannukset
(3,7 M€) sisältyvät kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen
investointiohjelmaan vuosille 2019-2021. Uudisrakennus olisi valmis
elokuussa 2021.
5. Perniön kirkonkylän koulua varten käynnistetään uudisrakennushanke.
Rakennukseen sijoitetaan oppimisen tilat 250 oppilasta varten, liikuntatila,
kotitalous- ja käsityötilat myös yläkoulun tarpeita varten sekä
kansalaisopiston musiikkiopetuksen tila. Kustannukset (8,7 M€) sisältyvät
kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen investointiohjelmaan vuosille
2019-2021. Kohdetta koskeva hankesuunnittelu on käynnissä.
Uudisrakennus olisi valmis elokuussa 2021.
6. Halikon lukiota sekä Sinilinnun ja Kärävuoren päiväkoteja koskevaa
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asiaa käsitellään myöhemmin erikseen.
Oppimisympäristöselvityksen toisen vaiheen toimeksianto
Oppimisympäristöselvityksen toinen vaihe käynnistetään heti ja siinä
tarkastellaan koko päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen palveluverkkoa.
Selvityksessä toimintoja voidaan ehdottaa yhdistettäviksi, esimerkiksi
varhaiskasvatuksen ja pienten lasten koulun sijoittumista samoihin
rakennuksiin. Erityinen huomio kiinnitetään tilojen käyttäjien, henkilöstön,
oppilaiden ja heidän vanhempiensa osallistamiseen. Jatkotyössä voidaan
käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua. Selvityksen toisessa vaiheessa
tavoitellaan kestäviä, tietoon perustuvia ratkaisuja, jotka lisäävät Salon
elinvoimaa ja salolaisten hyvinvointia.
On tarkoituksenmukaista, että sama työryhmä jatkaa myös selvityksen
toisessa vaiheessa, koska sen jäsenet edustavat selvityksen onnistumisen
kannalta olennaisia tahoja ja selvityksen ensimmäisen vaiheen
työskentelystä on selkeää hyötyä toisessa vaiheessa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelun mukaiset
oppimisympäristöuudistuksen jatkotoimenpiteet, selvityksen toisen vaiheen
toimeksiannon ja vahvistaa työryhmän kokoonpanon.
Päätös:
Saija Karnisto-Toivonen ehdotti, että asia siirretään käsiteltäväksi
kaupunginhallituksen 13.11.2018 pidettävässä talousarviokokouksessa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia siirretään käsiteltäväksi
kaupunginhallituksen 13.11.2018 pidettävässä talousarviokokouksessa.
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Asemakaavan muutos, Ojalanrinne, hyväksymisvaihe
2197/10.02.03/2018
Kaupunkikehityslautakunta § 179

Valmistelija: kaavasuunnittelija Leena Lehtinen, leena.lehtinen@salo.fi,
p. 02 778 5108
Ojalanrinteen asemakaavan muutos on mukana vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 9.1.2018. Asemakaavan
muutos otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kaupungin omasta aloitteesta. Kaavamuutosalue sijaitsee Aarnionperän kaupunginosassa Solaja Lammentie- nimisten yksityisteiden välissä. Alue on kooltaan noin 5400
m². Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty 16.4.2007 ja tullut valitusten käsittelyn jälkeen voimaan 18.6.2008. Suunnittelualue on osoitettu
osittain erillispientalojen korttelialueeksi (AO-55 ja AO-56) ja osittain suojaviheralueeksi (EV). Kaavamuutoksen tarkoituksena on korjata kaupungin
oman toiminnan seurauksena syntynyt epäselvä tilanne, joka koskee
korttelissa 37 sijaitsevien tonttien 1-3 rajoja ja erityisesti kiinteistön
734-411-2-74 luoteisrajan sijaintia suhteessa tonttien rajoihin.
Suunnittelualue on osa suurempaa kokonaisuutta, joka on kaavoitettu entisen Karjaskylän koulun läheisyydessä olevan asutuksen lounaispuolelle.
Asuinalueen laajennus on tarkoitettu pääosin omakotitaloja varten. Kaupunki käynnisti Aarnionperä II –nimisen asemakaavan laatimisen vuonna
2005. Jo kaavoitusprosessin varhaisessa vaiheessa kaupunki aloitti myös
maanostoneuvottelut kaava-alueen yksityisten maanomistajien kanssa.
Kaupunki osti osan kiinteistöstä 434-411-2-74 vuonna 2005. Myyjänä oli
tuolloin kuolinpesä.
Kaupungille tulevan määräalan ja yksityiselle jäävän osan välisen rajan sijainti ei ole yksiselitteinen, koska määräalan sanalliset kuvaukset ja kauppakirjan liitteenä oleva kartta ovat keskenään ristiriitaiset. Epäselvyys koskee erityisesti kapeaa kaistaletta, joka kuuluu tonttijakotonttiin 1 ja on osa
kiinteistöä 734-411-2-74. Asiasta on kerrottu tarkemmin kaavaselostuksessa.
Aarnionperä II –kaava-alueen toteuttamisaikataulusta ei ole toistaiseksi
tehty päätöstä. Kaupungin oli kuitenkin tarkoitus käynnistää omistamiensa
tonttien lohkomiset alueella. Siinä vaiheessa, kun kaupunki aloitti tonttien
lohkomisen maastotyöt, kiinteistön 734-411-2-74 nykyiset omistajat ottivat
yhteyttä kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluihin. Tällöin edellä kuvattu
ristiriita sanallisten määräalan kuvausten ja kauppakirjan karttaliitteen välillä konkretisoitui. Kiinteistö siirtyi kuolinpesältä nykyisille omistajille loppuvuodesta 2006. Rajoja koskeva epäselvyys oli seurausta kaupungin omasta toiminnasta, joten katsottiin parhaaksi, että asemakaavaa korjataan
yksityisen maanomistajan eduksi.
Kaavamuutoksella korjataan korttelissa 37 sijaitsevan tontin 4 (aikaisempi
tontti 1) kaakon puoleinen raja vastaamaan kiinteistön 734-411-2-74 rajaa.
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Suojaviheraluetta on kavennettu jonkin verran voimassa olevaan kaavaan
verrattuna, jotta tontista 4 ei tulisi liian kapea. Tonttien rajojen muutos on
aihettanut jonkin verran muutoksia myös rakennusalojen rajoihin. Kaavamääräysten sisältö säilyy ennallaan, mutta joidenkin määräysten esitystapaa on korjattu vastaamaan nykyistä merkintäkäytäntöä.
Asemakaavan muutos on luonteeltaan tekninen ja vaikutuksiltaan vähäinen. Osallisia ovat kiinteistön 734-411-1-74 omistajat ja kaupunki. Kaavamuutoksen luonteen ja osallisten pienen määrän vuoksi kaavaprosessissa
on noudatettu kevennettyä menettelyä. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja laatimisvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin maanomistajille kirjeellä
15.6.2018. Kuulemiskirjeen liitteenä oli karttaote, josta kävi ilmi voimassa
oleva asemakaava ja suunniteltu muutos sekä kaavaa koskevat määräykset. Maanomistajille varattiin aikaa mielipiteiden esittämiseen 30.7.2018
saakka. Maanomistajilta ei tullut kaavamuutosta koskevaa palautetta.
Esityslistan liitteenä on kaavakartta, kaavaselostus liitteineen sekä tonttijakokartta.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta esittää, että kaupunginhallitus asettaa
21.8.2018 päivätyn Ojalanrinteen asemakaavan muutoksen sekä sitovan
tonttijaon, joka koskee Aarnionperän (24) kaupunginosan korttelin 37 tontteja 4 – 6, virallisesti nähtäville (MRA 27 §) 14 vuorokauden ajaksi.
Asemakaavan muutos koskee Aarnionperän (24) kaupunginosan korttelia
37 ja suojaviheraluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu Aarnionperän (24) kaupunginosan
kortteli 37 ja suojaviheralue.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 348
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus asettaa 21.8.2018 päivätyn Ojalanrinteen asemakaavan
muutoksen sekä sitovan tonttijaon, joka koskee Aarnionperän (24)
kaupunginosan korttelin 37 tontteja 4 – 6, virallisesti nähtäville (MRA 27 §)
14 vuorokauden ajaksi.
Asemakaavan muutos koskee Aarnionperän (24) kaupunginosan korttelia
37 ja suojaviheraluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu Aarnionperän (24) kaupunginosan
kortteli 37 ja suojaviheralue.
Päätös:
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Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 401
Valmistelija: kaavasuunnittelija Leena Lehtinen, leena.lehtinen@salo.fi,
p. 02 778 5108
Ojalanrinteen asemakaavan muutos ja tonttijako olivat virallisesti nähtävillä
4. - 17.10.2018. Kaavaehdotuksesta ei pyydetty lausuntoja eikä siitä jätetty
muistutuksia.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy 21.8.2018 päivätyn Ojalanrinteen asemakaavan muutoksen sekä sitovan tonttijaon, joka koskee Aarnionperän (24)
kaupunginosan korttelin 37 tontteja 4 – 6.
Asemakaavan muutos koskee Aarnionperän (24) kaupunginosan korttelia
37 ja suojaviheraluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu Aarnionperän (24) kaupunginosan
kortteli 37 ja suojaviheralue.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanke sekä osto- ja velvoiteliikenteen
kehittäminen 2020 - 2022
2979/08.00.00.00/2018
Kaupunkikehityslautakunta § 194

Valmistelija: johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola,
tanja.ahola@salo.fi, puh. 02 778 7714.
Liikenne- ja viestintäministeriö on 11.9.2018 lähestynyt maakuntien
keskeisiä julkisia tahoja alueellisen junaliikenteen järjestämisen
pilottihankkeesta sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittämisestä välillä
2020-2022. Kyselyllä kartoitetaan mahdollisuuksia aloittaa
paikallisjunaliikenteen liikennöinti maakunnissa. Tämä edellyttäisi
paikallista ja alueellista valmiutta sitoutua liikenteen kehittämiseen sekä
rahallisesti että henkilöresurssien kautta.
Varsinais-Suomen maakuntaliitto laatii koko maakunnan osalta
yhteishakemuksen määräpäivään 23.10.2018 mennessä. Hakemuksen
valmisteluun liittyen Varsinais-Suomen liitto pyysi 18.9.2018
radanvarsikunnilta 10.10. mennessä tietoa, miten kunta pystyy
sitoutumaan asiaan henkilö- ja raharesurssien kautta. Liikennepalvelut
valmisteli ja lähetti määräaikaan mennessä virkamiestyönä oheisen
lausunnon sillä varauksella, että se vahvistetaan vielä kaupunkikehityslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.
Ministeriön kirje, Varsinais-Suomen liiton kysely sekä
liikennepalveluyksikön valmistelema vastaus ovat tämän pykälän liitteenä.
Pilottihanke voitaisiin käynnistää aikaisintaan joulukuusta 2019 alkaen.
Pilotti on määrä toteuttaa hakumenettelyllä siten, että esimerkiksi kunnat ja
maakuntien liitot voivat muodostaa yhteenliittymiä ja hakea mukaan
pilottiin. LVM valitsee varsinaiseen pilottiin mukaan 1-3 aluetta, joiden
kanssa laaditaan yhteiset junaliikenteen aikataulusuunnitelmat. Tämän
jälkeen liikennöinnistä pyydetään tarjousta VR:ltä. Pilottihankkeiden
tavoitteena tulee olla matkustajamäärien ja joukkoliikenteen
kulkutapaosuuden kasvattaminen. Pilotti kestäisi alustavasti 2,5 vuotta.
Maakuntaliiton ja muiden julkisten viranomaisten kanssa käytyjen
keskustelujen perusteella kyse on tässä vaiheessa ennen kaikkea tahdon
ilmaisusta, eikä tarkoista summista tai sitoutumisesta
liikennöintikustannusten kattamiseen.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta päättää vahvistaa liitteenä olevan vastauksen
Salon kannasta alueelliseen junaliikennepilottiin osallistumisesta ja
ehdottaa, että kaupunginhallituksen päätös sekä sen mahdollisesti
tekemät muutokset toimitetaan Varsinais-Suomen liitolle ja tarvittaessa
Liikenne- ja viestintäministeriölle mahdollisimman pian
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kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Merkittiin, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin heti
kokouksessa.
Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 383
Varsinais-Suomen liiton asiaa koskeva hakemus ja lausunto ovat
kokousintrassa oheismateriaalina.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkikehityslautakunnan päätöksen
hankkeseen ilmoittautumisesta.
Päätös:
Mikko Lundén Harri Lindholmin kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 18.14 - 18.20.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus asian pöydälle
jättämisestä eikä siitä oltu yksimielisiä, joten oli äänestettävä pöydälle
jättämisen ja asian käsittelyn jatkamisen välillä. Puheenjohtaja ehdotti, että
äänestys toimitetaan kädennostolla. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä asian pöydälle jättämistä kannatti seitsemän
jäsentä (Lundén, Lindholm, Vesa, Nikkanen, Suonio-Peltosalo, Yli-Jama,
Tapio). Asian käsittelyn jatkamista kannatti kuusi jäsentä
(Karnisto-Toivonen, Nyyssönen, Vallittu, Huittinen, Lehti, Riski)
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 402
Kaupunkikehitysjohtaja on kokouksessa asiantuntijana.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkikehityslautakunnan päätöksen
hankkeseen ilmoittautumisesta.
Päätös:
Mikko Lundén Marja Ruokosen kannattamana ehdotti, että kaupunki ei
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osallistu hankkeeseen.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestys toimitetaan kädennostolla. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 11 ääntä
(Karnisto-Toivonen, Nikkanen, Vesa, Nyyssönen, Schneider,
Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Riski, Lehti, Huittinen).
Lundénin ehdotus sai kaksi ääntä (Lundén ja Ruokonen).
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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Timo Lehden selvityspyyntö kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta
2845/10.03.01.01/2018
Kaupunginhallitus 27.08.2018 § 324
Timo Lehti ehdotti, että kaupunginhallitukselle selvitetään kaupungin
omistamien kevyen liikenteen väylien kunnossapitotilanne. Huonokuntoiset
väylät tulee kunnostaa talousarvionmäärärahojen puitteissa. Muiden
tahojen omistamien kevyen liikenteen väylien osalta kaupungin tulee olla
yhteydessä omistajaan väylien kunnostamiseksi.
Kaupunginhallitus päätti lähettää selvityspyynnön valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta § 189
Valmistelija: yhdyskuntateknisten palvelujen kaupungininsinööri Petri
Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 02 778 5201.
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittämisen osasto on kartoittanut kaupungin
vilkkaimmat ja huonokuntoisimmat kevyen liikenteen väylät sekä tehnyt
suunnitelman niiden korjaamiseksi 2018 ja 2019 myönnettyjen
määrärahojen puitteissa:
2018 jo korjatut kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät:
- Vilhonkatu jalkakäytävä (vanhan Hankkijan kiinteistön kohta)
- Ristinkedonkatu jalkakäytävä vas. puoli
- Tupurinkatu klv.
- Yrjönkatu klv.
- Iilike, Manunkuja - Kreivinkuja klv.
- Ollikkala rantakäytävä klv. 2 kohdetta
- Ylhäistentie klv, Sillanpäänkatu - Kirjolankatu
- Hakastaronkatu - Kärkänkatu klv.
- Kirjolankatu - Hakastaronkatu klv.
- Tehdaskatu klv.
- Hämeenojankatu klv.
- Perhepuiston klv välillä Vähäjoki-urheilupuisto
2018 vielä korjattavat kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät:
- Pormestarinkatu-ABC klv
- Pormestarinkatu-Tahkonkatu klv
- Röykkälänkatu-Urheilutalo klv
- Tupuri, Keskirinne klv
- Nummilankatu klv
2019 korjattavat kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät:
- Ylhäistentie (Hautausmaa – Hakakatu)
- Sillanpäänkatu (Sorapäällysteiset väylät)
- Hakalankatu
- Uskelankatu – Moisionkatu klv (Sorapäällysteiset väylät)
- Otsonkatu
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- Metsäkedonkatu (Paltan puoli)
- Ruuhikoskenkatu
- Salmenranta (Kapteeninkatu – Malturinkuja)
- Joensuunkatu (Myllyojankatu – Joensuunkadun silta)
- Tehdaskatu (Leinonkatu – Meriniitynkadun risteys)
- Hämeenojankatu (Vanutehtaankatu – Uhrilähteenkatu)
2019 kohteet toteutetaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus on pitänyt neuvottelun
17.9.2018 Salon kaupungin alueen kevyen liikenteen väylähankkeista.
Neuvotteluissa keskusteltiin myös nykyisten ELY:n kevyen liikenteen
väylien kunnosta. Näitä rakenteellisia kunnostuksia ELY tekee
hoitourakoitsijan toimesta sekä asfaltointiohjelmiensa puitteissa.
Valitettavasti heidän määrärahansa ovat hyvin pienet korjaustarpeeseen
nähden. Talvikunnossapidossa heille on myönnetty lisärahaa yhden
kevyen liikenteen laatukäytävän muodostamiseen. Käytännössä tämä
tarkoittaa yhden väylän talvihoitoluokituksen nostoa luokasta 2 luokkaan 1.
Kaupungin talvihoidoissa pääperiaatteena on hoitaa ensin vilkkaat
kokoojakadut ja kevyen liikenteen väylät ja tämän jälkeen asunto- ja muut
kadut.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta merkitsee selvityksen tiedokseen ja lähettää
sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 403
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kuntalaisaloite koirapuiston perustamisesta Perniöön
2847/10.03.01.01/2018
Kaupunginhallitus 27.08.2018 § 326
Elina Suonio-Peltosalo jätti kirjaamoon toimitettavaksi seuraavan
kuntalaisaloitteen:
"Perniön taajama-alueella on runsaasti koiria, joita omistajat haluaisivat
ulkoiluttaa turvallisesti myös aidatuissa olosuhteissa ja tutustua muihin
koiranomistajiin. Koirapuisto luo turvallisuuden lisäksi myös sosiaalisia
kontakteja ihmisten ja eläinten välillä, sekä tekee koiran sosiaalisen
kehityksen kannalta hyvää.
Koirapuistolle löytyy kylän keskeltä loistava paikka, mikä on Seurakunnan
omistama. Paikka on helppo saavuttaa kolmelta suunnalta ja 100 m
päässä löytyy myös auton pysäköintialueet, turvalliset kävelyväylät, joissa
talvikunnossapito sekä kohtuullinen valaistus valmiina. Tämän alueen
lisäksi pyydämme tutkimaan muita mahdollisia paikkoja taajaman sisällä.
Perniössä 24.8.2018
Perniön kirkonkyläyhdistyksen puolesta; Pj * * * * * * * *
Perniön Eläinsuojeluyhdistyksen puolesta; Pj * * * * * * * *”
Kaupunginhallitus totesi, että kuntalaisaloite toimitetaan kirjattavaksi ja
lähetetään valmisteluun.
Kaupunkikehityslautakunta § 190

Valmistelija: Kaupunginpuutarhuri Tapio Järvinen, tapio.jarvinen@salo.fi.
Kaupunkikehityspalvelujen viheraluetiimi käynnistää kuntalaisaloitteessa
esitetyn Perniön koirapuiston suunnittelutyön. Työn tavoitteena on
sijainniltaan ja rakenneratkaisuiltaan toimiva koirapuisto. Suunnittelu
tapahtuu yhteistyössä aloitteen tekijöiden sekä Salon seurakunnan kanssa
ja suunnitteluaika on 2018 - 2019.
Koirapuiston alustava rakentamisaikataulu on investointimäärärahojen
sallimissa puitteissa vuonna 2019 tai 2020.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta päättää, että aloitteessa esitetyn koirapuiston
suunnittelu käynnistetään. Koirapuiston rakentamisesta päätetään
suunnitelman valmistuttua investointimäärärahojen puitteissa.
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se
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merkitsee kaupunkikehityslautakunnan päätöksen tiedokseen ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti, että vastaisuuden varalle laaditaan
periaatteet koirapuistojen rakentamiselle. Periaatteet tuodaan lautakunnan
hyväksyttäväksi.
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 404
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja
katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Arkea Oy:n jakautumisessa syntyvän uuden yhtiön osakassopimus
3294/00.01.01.01.00/2018
Konsernijaosto § 51
Valmistelija: Vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen,
mikko.heiskanen@salo.fi, 02 778 2044.
Salon kaupunki on tullut Arkea Oy:n omistajaksi vuonna 2016, jolloin
Turun kaupunki myi Salon kaupungille 1.000 osaketta. Osakekauppa liittyi
terveyskeskuksen ja Kukonkallion hoivakodin ruokapalvelujen
järjestämiseen. Arkea Oy on tuottanut osakkailleen ruokapalveluja
hankintalain mukaisena sidosyksikkönä.
Arkea Oy:n suurimpia omistajia ovat tällä hetkellä Turun kaupunki (98,54
%), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (1,0 %), Salo (0,12 %), Paimio
(0,12 %) ja Parainen (0,12 %). Muita pienempiä osakkaita ovat
Uusikaupunki, Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä, Aura ja
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä.
Turun kaupungin konsernijaoston 7.5.2018 käsittelemän Turun kaupungin
omistajapolitiikan päivityksen vuosille 2018 – 2021 mukaisesti Arkea Oy
jakautuisi vuoden 2018 aikana siten, että siitä muodostuisi markkinoilla
toimiva Arkea Oy ja omistajiensa sidosyksikkönä toimiva yhtiö.
Jakautuminen on suunniteltu rekisteröitäväksi 1.1.2018.
Salon kaupunginhallitus on päättänyt 4.6.2018, että Salon kaupungin ja
Arkea Oy:n välillä solmittu palvelusopimus siirretään Arkean jakautumisen
yhteydessä perustettavaan sidosyksikköyhtiöön. Mahdollisesta
sopimuksen optiokauden käyttämisestä päätetään erikseen.
Syksyn 2018 aikana pidetyissä Arkean osakaskokouksissa on valmisteltu
jakautumisen yhteydessä perustettavaan sidosyksikköyhtiön
osakassopimusta. Valmisteluun liittyen Turun kaupunginlakimies on
lähettänyt 19.10.2018 Arkean osakkaille kirjeen, jossa pyydetään
tarvittaessa kommentoimaan osakassopimusta ja tekemään tarvittavat
päätökset, jotta osakassopimus voitaisiin allekirjoittaa sovitun mukaisesti
Arkea Oy:n jakautumisesta päättävän yhtiökokouksen 23.11.2018 jälkeen.
Vs. kaupunginjohtaja:
Konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
Arkean jakautumisessa muodostuvan omistajiensa sidosyksikkönä toimiva
yhtiön osakassopimuksen.
Päätös:
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän päätösesityksen.
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 405
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Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy Arkean jakautumisessa muodostuvan
omistajiensa sidosyksikkönä toimivan yhtiön osakassopimuksen liitteen
mukaisena.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta
3103/02.08.00.02.00/2018
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 406
Valmistelija: työllisyyspalvelujen esimies Minna Virta,
minna.k.virta@salo.fi, puh. 044 778 216.
Salon kaupungin työllisyyspalvelut on kilpailuttanut kuntouttavan
työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinnan vuosille 2019 ja 2020. Hankinta
sisältää yhden optiovuoden 2021.
Tavoitteena on hankkia ryhmätoiminnan ostopalveluja, jotta kuntouttavan
työtoiminnan volyymia saataisiin kasvatettua ja työmarkkinatuen
takaisinmaksun kustannuksia pienennettyä. Kuntouttavalla työtoiminnalla
halutaan vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja
toimintakykyä.
Kunta voi tehdä kirjallisen sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan
järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn
yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa ei voi
hankkia yritykseltä.
Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Hilmassa 2.10.2018 sekä Salon
kaupungin internetisivuilla. Hankinnan tarjouspyyntö julkaistiin kaupungin
sähköisessä hankintajärjestelmässä, johon myös tarjoukset tuli jättää.
Hankinnan arvo alittaa terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen kansallisen
kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin ja osatarjoukset hyväksyttiin eri
kohderyhmiin. Kohderyhmät ovat seuraavat: 1. Hyvinvointi, 2. Päihde- ja
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy, 3. Itseilmaisu, 4. Arjenhallinta, 5.
Osaamisen kehittäminen.
Määräaikaan 26.10.2018 klo 12.00 mennessä saapui 7 tarjousta
seuraavilta tarjoajilta: A-klinikkasäätiö, Elämänlaatu ry, Kalliolan
Kannatusyhdistys ry, Muurlan opisto, Salon alueen Työttömät ry, SALVA ry
Palvelukeskus Ilolansalo ja Suomen talousopetuksen tuki ry.
Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous,
jossa hinta on ainoa valintaperuste. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön
mukaisia.
Hankinta kilpailutettiin puitejärjestelynä, jossa palveluntuottajaksi valitaan
useampi tarjoaja. Palveluntuottajiksi kyseisen hankinnan puitejärjestelyyn
valitaan kuhunkin ryhmään enintään viisi (5) kriteerit täyttävää
palveluntuottajaa halvimman hinnan mukaisessa järjestyksessä. Valituksi
tulleiden palveluntuottajien kanssa tehdään puitesopimukset, jotka eivät
kuitenkaan sido tilaajaa ostamaan tässä tarjouspyynnössä määriteltyjä
palveluja. Tilaaja ei siten sitoudu tilaamaan palveluntuottajalta välttämättä
yhtään palvelua sopimuskauden aikana. Ryhmätoiminnan tarve määräytyy
työtoiminnan asiakkaiden palvelutarpeen mukaan.
Palveluntuottajia ei siis välttämättä valita halvimman hinnan järjestyksessä,
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vaan asiaan vaikuttaa eniten asiakasryhmän palvelutarve. Lisäksi
hankittavan ryhmätoiminnan ostopalvelun kriteerinä on, että hinta ei ylitä
tällä hetkellä olevien säädösten mukaista työmarkkinatuen takaisimaksun
aiheuttamien kustannusten määrää (keskimäärin 426e/kk per henkilö).
Tarjousten vertailu ja yhteenveto on esityslistan liitteenä. Sen perusteella
esitetään, että kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan
palveluntuottajaksi valitaan jokaisesta osakohteesta enintään viisi
ensimmäistä palveluntuottajaa liitteen mukaisesti.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hankkia kuntouttavan työtoiminnan
ryhmätoiminnan vertailun mukaisilta tarjoajilta edellä esitetyn mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lausunto Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännöstä
3188/00.04.01/2018
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 407

Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020, talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 044 778
2200
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallitus pyytää Salon kaupungilta
lausuntoa kuntayhtymän hallintosääntöluonnoksesta.
Tavoitteena on, että hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2019. Uusi
hallintosääntö yhdistää aikaisemmat:
- Hallintosääntö
- Valtuuston työjärjestys
- Tarkastussääntö
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet- Rahoituksen perusteet
- Palkkiosääntö.
Määräaika lausunnoille on keskiviikko 7.11.2018 klo 12:00.
Hallintosääntö on laadittu kuntalain 90 §:n määärysten mukaisesti.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhaalitus ilmoittaa lausuntonaan, että kaupungilla ei ole
huomautettavaa Salon seudun koulutuskuntayhtymän
hallintosääntöluonnoksen johdosta.
Päätös:
Timo Lehti poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi,
koska hän on koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lausunto Salon seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioehdotuksesta
3324/00.04.01/2018
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 408

Valmistelija:talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 044 778 2200
Salon seudun koulutuskuntayhtymä pyytää kuntien lausuntoa alustavasta
talousarvioehdotuksestaan vuodelle 2019. Lausunto pyydetään antamaan
13.11.2018 mennessä.
Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän talousarvio laaditaan siten,
että kuntayhtymä kattaa itse toimintansa aiheuttamat menot. Menot
katetaan sekä valtiolta saatavalla valtionosuusrahoituksella, kuntayhtymän
muilla tuloilla ja tarvittaessa lainarahoituksella. Toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019 – 2021 perustana on kuntayhtymän valtuuston
13.9.2018 § 20 hyväksymä strategia. Toiminta- ja taloussuunnitelman
tavoitteena on talouden tasapainottaminen hallitusohjelman
rahoitusleikkausten asettamissa raameissa. Samanaikaisesti toimintaa
uudistetaan ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti vastaamaan
muuttuvia työelämän ja yksilöiden tarpeita uudistamalla pedagogiikkaa,
hyödyntämällä digitalisaatiota sekä tiivistämällä yhteistyötä työelämän
kumppaneiden kanssa.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.4.2018 § 48 hyväksynyt Salon
kaupunkistrategian 2026.
Salon kaupunkistrategia 2026 luo kaupungin toiminnalle keskeiset
linjaukset, jotka toteuttamalla viime vuosien haastava taloudellinen ja
kaupunkirakennetta koskeva kehitys saadaan myönteiseksi ja uutta
kasvua tukevaksi.
Salossa strategia tarvitaan ensisijaisesti linjaamaan niitä isoja kysymyksiä,
joissa kaupungin tulee onnistua uuden kasvun aikaansaamiseksi.
Kaupunkistrategiaan on kirjattu ne isot hankkeet, jotka edellyttävät vahvaa
sitoutumista seuraavan kahden valtuustokauden aikana. Siksi strategia
tähtää vuoteen 2026 ja saattaa vaatia uudistamista jo seuraavan
valtuustokauden aikana (kuntalaki 37 §). Strategiatyössä ei oteta kantaa
kaupungin kaikkiin yksittäisiin lakisääteisiin tehtäviin eikä toisteta sote- ja
maakuntauudistuksen edellyttämiä tehtäviä ja muutostarpeita tuleville
vuosille. Osana tulevaisuuteen valmistautumista aloitettiin alkusyksystä
2017 strategiatyö Innostu Salosta -verkkokyselyllä, joka suunnattiin niin
asukkaille, henkilöstölle kuin muillekin sidosryhmille. Helmikuussa
järjestettiin kolme kuntalaiskuulemista tulevaisuuden Saloon liittyen.
Strategian suunnittelussa on tiedostettu, että vähintään yhtä tärkeää kuin
strategia-asiakirjan laatiminen, on Salon kaupunkialon kaupunkia
koskevan tulevaisuuskeskustelun käyminen.
Uuden kaupunkistrategian mukaan kaupungin perustehtävä on kehittää
alueen elinvoimaa, edistää asukkaiden hyvinvointia ja vahvistaa
kuntalaisten osallistumista ja yhteisöllisyyttä.
Kaupungin arvot ovat se perusta, jolle toiminta rakentuu. Salon kaupungin
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arvot ovat asiakaslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus ja
oikeudenmukaisuus.
Salon kaupungin visio on Salo – joka päivä parempi. Visio tarkoittaa, että
Salo on joka päivä olemme parempi kaupunki asukkaille, henkilöstölle ja
yhteistyökumppaneille. Se tarkoittaa sitä, että kaikki tekevät joka päivä
yhdessä töitä paremman Salon puolesta. Salon strategiatyön paras
mahdollinen lopputulos on tilanne, jossa jokainen salolainen haluaa
kehittää ympäristöään sekä omaa toimintaansa periaatteella joka päivä
parempi.
Strategiaa seurataan erityisesti strategiatalon avulla, johon strategian
keskeinen sisältö on kuvattu. Seuranta ja arviointi toteutetaan kaupungin
tuloskorteilla ja uudella kuukausittaisella kaupunginjohtajan johtoryhmän ja
palvelujohtajien tapaamisella, jossa käydään läpi strategian toteutumista.
Strategiatapaamisista tiedotetaan kuukausittain koko henkilöstölle.
Kaupunginhallitus seuraa strategian toteutumista säännöllisten
kaupunginjohtajan katsausten pohjalta.
Strategiatalo ja kaupunginhallituksen sekä palvelualueiden hyvinvointipalvelut ja kaupunkikehityspalvelut - tuloskortit sisältävät
keskeiset mittarit ja tunnusluvut, joiden perusteella arvioidaan työn
etenemistä. Samalla arvioidaan myös riskien vaikutus ja todennäköisyys.
Budjettiprosessin yhteydessä laadittavissa kaupunginhallituksen ja
palvelualueiden tuloskorteissa asetetaan strategiset tavoitteet valtuuston
tuloskorttien pohjalta huomioiden kaikki kuntalain määrittelemät
osa-alueet. Mm. omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet määritellään
kaupunginhallituksen korttiin.
Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021
pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Salon kaupunkistrategiaan.
Tavoitteeksi on asetettu tasapainoinen talous eli suunnitelmakaudella
2019 - 2021 vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot.
Salon kaupungin strategiset elementit vuosille 2019-2026 on kuvattu
liitteenä talomallin avulla.
Strategian painopistealueet ovat
1. Sujuvat prosessit
Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti ja saumattomasti, tarjoten asiakkaille
oikea-aikaisia palveluita. Asiakkaalla on ensimmäisellä kontaktilla
käytössään laaja osaajaverkko, ja ensimmäiseen kontaktiin panostetaan.
Kehitetään erityisesti palveluiden rajapintoja, jotta palvelu ei katkeaisi
niissä kohdissa. Palvelut suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja ulkoisia sekä
sisäisiä prosesseja kehitetään suunnitelmallisesti, asiakaslähtöisesti.
2. Aktiivinen yrittäjyys
Kaupungin tavoite on olla Suomen yrittäjäystävällisin kunta. Salo on yli
5000 yrityksellään yksi Suomen yritystiheimmistä kaupungeista ja uusia
yrityksiä syntyy jatkuvasti. Olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset
ja kasvun mahdollisuudet ovat hyvät. Kaupungin elinvoimapalvelut
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tarjoavat asiakkaille laadukasta ja sujuvaa, yhden luukun periaatteella
toimivaa palvelua. Kaupunki toimii kiinnostavana yhteistyö- ja
tuotekehityskumppanina yrityksille.
3. Luova edelläkävijä
Kaikessa toiminnassa kannustetaan luovuuteen ja rohkeuteen; niin
kaupungin sisäisissä toiminnoissa kuin yhteistyössä ulkoisten toimijoiden
kanssa. Luovuus näkyy muun muassa monipuolisissa
tuotekehityskumppanuuksissa, ketterässä lean-toiminnassa, start up
-tyyppisessä ajattelutavassa ja henkilöstön ideointikanavien tehokkaassa
käytössä.
4. Osaava henkilöstö
Osaava henkilöstö on hyvän johtamisen vastinpari. Osaava henkilöstö
mahdollistaa hyvän johtajuuden ja hyvä johtajuus mahdollistaa henkilöstön
osaamisen. Salolaisella osaamisella tarkoitetaan ammatillisen osaamisen
lisäksi sitoutumista työhön ja työnantajaan, halua ja kykyä rakentavaan
vuorovaikutukseen sekä aktiivista ja kehitysmyönteistä työotetta.
Kärkihankkeiksi on nimetty:
1. Salo2021-hanke
Hankkeen tavoite on valmistautua sote- ja maakuntauudistukseen Salon
kaupungin osalta. Uuden kunnan organisaation ja palveluiden
valmistelutyö sekä kokonaisarkkitehtuurihankkeen edistäminen ovat myös
olennaisia osia Salo2021-hanketta. Salon kaupungin henkilöstösuunnittelu
toteuttaa useita suunniteltuja muutoksia alkaneen valtuustokauden aikana.
Sekä merkittävät henkilöstömuutokset että henkilöstön kehittämishankkeet
sovitetaan yhteen sote- ja maakuntasuunnittelun kanssa tulevaisuuden
kunnan organisaation muodostamiseksi.
2.Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo
Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo muodostavat yhdessä
kaupunkitason strategisen kärkihankkeen. Oppimisympäristöuudistuksella
pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet,
elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut.
Oppiva Salo 2018 – 2020 on kehittämisohjelma, jossa kehitetään
systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen
teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja.
Kehittämisohjelmalla varmistetaan pysyvä toimintakulttuurin muutos siten,
että digitalisaatio ja uusi opetussuunnitelma näkyvät muuttuneina opetusja oppimiskäytänteinä oppilaan arjessa. Kärkihankekokonaisuus edistää
kuntalaisten hyvinvointia ja kehittää Salon elinvoimaa ja
kasvumahdollisuuksia.
3.Salo IoT Campus
Salon IoT Campuksesta muodostetaan kansainvälisesti verkottunut ja
kasvava keskus, joka mahdollistaa huippuosaamisen kehittymisen,
kaupallisesti menestyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja
tuotannon sekä uuden IoT-liiketoiminnan syntymisen. Campuksesta
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luodaan myös houkutteleva osaamiskeskus kansainvälisille ohjelmille, joita
kaupunki sekä tulevaisuudessa maakunta voi toteuttaa Salon alueella.
4. Ekovoimalaitokseen tukeutuva kiertotalouspuisto
Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen Korvenmäkeen ja siihen
tukeutuen synnytetään kaupungin omistaman Metsäjaanun
teollisuusalueen ympärille kiertotalouspuisto. Ekovoimala valmistuu
vuonna 2020. Hanke mahdollistaa laajan teollisen kehityksen Salon
keskusta-alueen koillispuolella erinomaisilla etäisyyksillä ja
moottoritieyhteyksillä. Teollisuusalueen hankkeistamista esimerkiksi
ekoteollisuuspuistoksi voidaan harkita osana strategian toteuttamista.
5. Toimiva työyhteisö
Toimiva työyhteisö rakentuu kuuden osa-alueen kokonaisuudesta, jotka
ovat työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa palveleva johtaminen,
selkeät töiden järjestelyt, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus ja
toiminnan jatkuva arvioiminen. Näihin perusasioihin keskittymällä
rakennetaan Salon työyhteisöä toimivammaksi ja samalla parannetaan
työntekijöiden työhyvinvointia. Tavoitteena on, että Salon kaupungin
kaikissa työyhteisöissä on sellaiset työntekoa tukevat rakenteet ja
käytännöt, joilla mahdollistetaan aiempaa tuloksellisempi toiminta ja
parempi palvelu kuntalaisille.
6. Kt 52 kehittäminen Salon kohdalla, II vaihe
Rakennetaan kt 52 Salon kohdalla yleissuunnitelman mukaiseen paikkaan,
vaihe II. Keskustan liikenneympäristö rauhoittuu ja liikenne pohjois-etelä
–suunnassa tulee sujuvammaksi. Aluevaraussuunnittelu tehdään vuonna
2018, tiesuunnitelma vuosina 2019 – 2020 ja itse rakentaminen vuoteen
rahoituksesta riippuen vuosina 2020 – 2023 mennessä. Hanke vaikuttaa
Salon kasvun ja elinvoiman kehittämiseen sekä Metsäjaanun
teollisuusalueen suunnassa että kaupungin pohjoispuolella Isokylän ja
moottoritien suunnassa myös kaupan, pienteollisuuden sekä asumisen
alustana.
7. Salon sairaalan tulevaisuus
Salon sairaalan peruskorjaus tai uudisrakentaminen toteutetaan
yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena on varmistaa
tulevaisuuden elinvoimaiset sairaalapalvelut Salossa. Vuonna 2018
tehdään toiminnallinen suunnittelu, vuonna 2019 rakentamisen suunnittelu,
vuosina 2020 – 24 itse rakentaminen. Hankkeen onnistumisella
saavutetaan pitkäaikaisia elinvoima- ja hyvinvointivaikutuksia Saloon:
hanke varmistaa työpaikkojen säilymisen ja kuntalaisten monipuolisten
terveyspalvelujen saatavuuden sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen
Salossa.
8. Tunnin juna
Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Sitä varten
rakennetaan uusi junarata, joka kulkee Salosta suoraan Lohjan kautta
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Helsinkiin ja on noin 40 kilometriä nykyistä rantarataa lyhempi. Hankkeen
toteuttaminen pyritään saamaan kirjatuksi seuraavaan hallitusohjelmaan.
Yleissuunnittelu tapahtuu vuonna 2020 ja sitä edeltävä vaikuttajaviestintä
vuosina 2019 – 2020.
9. Tulevaisuuden asumisympäristö
Käännetään kaupungin asukasluvun kehitys positiiviseksi luomalla
tulevaisuuden kaupungin laadukas, älykäs ja kestävän kehityksen
mukainen asumisympäristö yleiskaavallisen ohjelman, keskustan
osayleiskaavan ja muiden maankäyttösuunnitelmien mukaisesti. Uusien
asuinalueiden kehittämisessä mietitään kansallisen profiilin parantamista
mahdollisissa yhteistyöhankkeissa, joita voidaan toteuttaa strategiakauden
päättyessä. Saavutettavuuden parantuminen esimerkiksi Tunnin juna
-hankkeen myötä mahdollistaa entistä paremmin Salon kehittämistä
tulevaisuuden asuinympäristönä kehittyvän Lounais-Suomen sekä
kansallisen metropolialueen välisenä porttina. Hankkeen tavoiteaikataulu
tähtää suuremmassa kokonaisuudessa vuoteen 2035, mutta
strategiakauden päättyessä vuonna 2026 Salon keskusta-alueen sekä
moottoritien läheisyydessä olevien taajamien kehityksen uskotaan
vauhdittuneen.
10. Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä
Luodaan Saloon tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä, joka mahdollistaa
sujuvat ja kestävän kehityksen mukaiset matkaketjut kaupungin sisällä
sekä huippunopeat yhteydet kaupungin ulkopuolelle. Tavoiteaikataulu
vuosi 2035.
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Kuntalain 118 §:ssä ovat määräykset erityisen vaikeassa taloudellisessa
asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Salon kaupunki
edellyttää, että kuntayhtymä ei vuoden 2019 talousarvioehdotuksellaan
heikennä miltään osin arviointimenettelyn tunnuslukuja Salon kaupungin
konsernin osalta.
Talousarvioesityksessään kuntayhtymän tulee huomioida jäsenkuntiensa
strategiset tavoitteet. Erityisesti on huomioitava Salon kaupunginvaltuuston
hyväksymät kärkihankkeet, joista monilla on merkittävä maakunnallinen,
kansallinen ja kansainvälinenkin ulottuvuus.
Koulutuskuntayhtymä on toimittanut kaupungille valtuustolle menevään
talousarvioehdotukseen liitettäväksi otteen kuntayhtymän strategisista
tavoitteista. Koulutuskuntayhtymän valtuuston hyväksymät strategiset
tavoitteet tukevat Salon kaupungin kaupunkistrategiaa. Erityisen tärkeätä
on vastata niihin haasteisiin, jotka on asetettu kaupungin elinvoiman
edistämiselle. Työelämän tarpeiden huomioiminen ja näin työvoiman
saatavuuden parantaminen parantavat kaupungin vetovoimaa. Tiivis
yhteistyö työelämän kumppaneiden sekä kaupungin kanssa edistää koko
konsernin hyvinvointia.
Toimintamenoja budjetoitaessa on otettava huomioon tulevat rakenteelliset
muutokset, joiden tarkoituksena on hillitä julkisten menojen kasvua.
Toimintamenojen kasvua on kaikin tavoin hillittävä. Valtion vuoden 2018
hyväksytyn talousarvion mukaan kuntien rahoitusosuus ammatillisesta
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koulutuksesta on 56,4 % ja valtion 43,6 %.
Alustava talousarvioehdotus on kokousjärjestelmässä oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että kaupungilla ei ole
huomautettavaa Salon seudun koulutuskuntayhtymän
talousarvioehdotuksen johdosta.
Päätös:
Merkittiin, että Timo Lehti poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi, koska hän on koulutuskuntayhtymän hallituksen
puheenjohtaja.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Syyskuun 2018 kuukausiraportti
169/02.02.02.01/2018
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 409
Valmistelija: talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 02 778 2200,
kontrolleri Ritva Koisti, ritva.koisti@salo.fi, 02 778 2288
Esityslistan liitteenä on syyskuun kuukausiraportti, joka sisältää kaupunkitason toiminta- ja taloustietoja, työllisyystilastoja, veroennusteen,
henkilöstötiedot ja raportin sairauspoissaoloista.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee syyskuun 2018 kuukausiraportin tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Todettiin, että kaupunginvaltuuston esityslistaan laaditaan uudempi
kuukausiraportti.
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Henkilöstöpäällikön viran lakkauttaminen ja henkilöstöjohtajan viran perustaminen ja
viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan
3483/01.01.00.04/2018
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 410
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Talousjohtajan viran tultua julkisesti haettavaksi tuli mahdollisuus palata
tarkastelemaan vuonna 2014 tehtyä ratkaisua, jossa strategiset
henkilöstöasiat siirrettiin silloisen henkilöstö- ja talouspäällikön, nykyisen
talousjohtajan tehtävänkuvaan. Kaupungin uusi strategia henkilöstöä
koskevine Toimiva työyhteisö –kärkihankkeineen sekä henkilöstöohjelma
edellyttävät kaikkien henkilöstöasioiden keskittämistä samalle
viranhaltijalle.
Perustettavan henkilöstöjohtajan palvelussuhteen ehdot ovat:
virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa ja siitä maksetaan
kokonaispalkkaa. Henkilöstöjohtajan tehtäväkuvaan sisällytetään kaikki
henkilöstöasiat, myös strategiset henkilöstöasiat. Henkilöstöjohtajan
esimies on talousjohtaja ja henkilöstö- ja talouspalvelualue säilytetään
yhtenä palvelualueena. Perustettavan henkilöstöjohtajan viran
kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.
Henkilöstöjaosto vahvisti 26.10.2018 § 171 henkilöstöjohtajan
kokonaispalkaksi 6500 €/kk.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä määrätään:
”Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana,
jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana
ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn
liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on
antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy
ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.
Viranhaltija voidaan perustellusta syystä siirtää enintään vuoden
määräajaksi oman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana,
edellyttäen, ettei viranhaltijan varsinainen palkka vähene. Viranhaltijalle
annettu määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa ja asianomainen on
velvollinen siirtymään välittömästi takaisin entiseen virkasuhteeseen siihen
kuuluvin palkkaeduin. Peruutus tulee voimaan heti.
Hallintosäännön 52 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
päättää kaupunginhallitus.
Henkilöstöjohtajan viran perustamisesta aiheutuu muutoksia
hallintosääntöön ja kaupunginhallituksen 31.3.2014 § 170 hyväksymiin
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hankintavaltuuksiin. Hallintosäännön muutokset on valmisteltu
käsiteltäväksi eri asiakohtana. Hankintavaltuuksien laajempi tarkastelu on
vireillä. Henkilöstöjohtajan hankintavaltuudet käsitellään samassa
yhteydessä.
Henilöstöjohtajan viran tehtäväkuvaus ja viran perustietolomake ovat
kokousintrassa oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa henkilöstöpäällikön viran ja perustaa
henkilöstöjohtajan viran 1.1.2019 alkaen ja siirtää virkaan
henkilöstöpäällikkö * * * * * * * * * * * *
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Hallintosäännön muutoksia
1895/00.01.01.00/2018
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 411

Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Kaupunginhallitus päätti 12.11.2018 lakkauttaa henkilöstöpäällikön viran ja
perustaa henkilöstöjohtajan viran. Muutoksesta aiheutuu seuraavat
muutokset hallintosääntöön:
15 § 4 Henkilöstö- ja talouspalvelut
Henkilöstö- ja talouspalveluiden palvelualue toimii kaupunginhallituksen
alaisuudessa. Talousjohtaja johtaa henkilöstö- ja talouspalveluiden
palvelualuetta, johon sisältyvät seuraavat palvelut:
-Henkilöstö-, työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut, jota johtaa
henkilöstöpäällikkö henkilöstöjohtaja
-Talous-, rahoitus- ja hankintapalvelut, jota johtaa talousjohtaja
56 § Palvelusuhteeseen ottaminen ja palkkauksen vahvistaminen
Kaupunginhallitus valitsee kaupunkikehitysjohtajan, hallintojohtajan,
talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, rakennus- ja ympäristövalvonnan
johtajan, lasten ja nuorten palveluiden johtajan, vapaa-aikapalveluiden
johtajan, terveyspalveluiden johtajan, sosiaalipalveluiden johtajan,
vanhuspalveluiden johtajan, henkilöstöjohtajan sekä sisäisen tarkastajan.
63 § Palkan takaisinperiminen
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan
taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää kaupunginjohtajan osalta
kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Muun henkilöstön osalta
aiheettomasti maksetun palkan tai muun taloudellisen etuuden
takaisinperinnästä päättää henkilöstöjohtaja henkilöstöpäällikkö, kun
takaisin perittävä määrä on 5000 € tai vähemmän ja talousjohtaja, kun
takaisin perittävä määrä on yli 5000 €.
§ 64 § Ratkaisuvalta muissa henkilöstöasioissa
Henkilöstöjohtaja Henkilöstöpäällikkö
-päättää vuosisidonnaisten lisien, ammattialalisien sekä työkokemuslisien
myöntämisestä
-päättää harkinnanvaraisen palkallisen virkavapauden ja työloman
myöntämisestä
Hallintosääntöön esitetään lisäksi muutoksia sosiaalipalveluiden
viranhaltijoiden toimivaltuuksiin seuraavasti:
Lastenvalvojan tehtävien osalta esitetään muutosta siten, että lapsen
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huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (1983/361) mukaisten
oikeuden pyytämien selvitysten laatiminen siirretään lastenvalvojan
ratkaisuvallasta sosiaalityöntekijän ratkaisuvaltaan, koska näitä tehtäviä
tehdään kasvatus- ja perheneuvolassa ja Sointu-tiimissä. Muutokset
kohdistuvat hallintosäännön 33 §:ään seuraavasti:
33 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden tehtävät
ja toimivalta
-------Lastenvalvoja
-päättää isyyslain mukaisista tehtävistä
-vahvistaa lasten elatus-, huolto- ja tapaamissopimukset
-päättää sosiaalihuoltolain 27 §:n mukaisen lapsen ja vanhemman välisten
tapaamisten valvonnasta
-päättää isyyslain (1975/700) 13 § mukaisesta isyyden selvittämisen
keskeyttämisestä
-vahvistaa lasten elatus-, huolto- ja tapaamissopimukset
-huolehtii adoptiolain (2012/22) 4 luvun adoptioneuvontaan ja -seurantaan
liittyvistä tehtävistä
-huolehtii lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (1983/361)
mukaisten oikeuden pyytämien selvitysten laatimisesta
-hakemuksen tekeminen edunvalvojan määräämiseksi huoltajan sijaiseksi
--------------Sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijä tehtäväkuvauksen mukaan
-päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja sen
perinnästä sekä perinnästä luopumisesta
-päättää omaishoidon tuesta alle 65 -vuotiaiden osalta
-päättää kuntouttavasta työtoiminnasta
-päättää lastensuojelulain 35 §:n, 36 §:n ja 37 §:n mukaisista tukitoimista
-päättää lastensuojelulain (2007/417) 13 § 1 ja 13 § b mukaisista
toimenpiteistä ja tehtävistä sekä rajoituksista ja rajoitustoimenpiteistä siten
kuin lastensuojelulain 11 luvussa säädetään
-päättää lastensuojelulain 19 §:n mukaisista asiakasmaksuista ja muista
lastensuojelulaissa päätöstä edellyttävistä toimenpiteistä
-päättää lastensuojelulain 75 § mukaisesta jälkihuollon järjestämisestä
-päättää lastensuojelulain 77 § mukaisten itsenäistymisvarojen
maksamisesta
-päättää lastensuojelulain 38 § ja 39 §:n mukaisesta kiireellisestä
sijoituksesta ja 63 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhteydenpidon
rajoittamista kiireellisissä tilanteissa
-huolehtii lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (1983/361)
mukaisten oikeuden pyytämien selvitysten laatimisesta
-päättää hakemuksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi huoltajan
sijaiseksi
-päättää lastensuojelulain 81 §:n mukaisesta yksityisesti sijoitetun lapsen
sijoituksen hyväksymisestä
-päättää hakemuksen tekemisestä käräjäoikeudelle elatusmaksun
määräämiseksi
-päättää sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaisten sosiaalipalveluiden
myöntämisestä
-laittaa lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain mukaisen asian vireille
oikeudessa
-päättää vammaispalvelulain mukaisten palveluiden myöntämisestä
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Sosiaalipäivystyksessä toimivalla päivystysalueen sosiaalityöntekijän
kelpoisuuden omaavalla viranhaltijalla on myös oikeus päättää
kiireellisestä sijoituksesta ja sijaishuoltopaikan muutoksesta sekä oikeus
rajoittaa yhteydenpitoa kiireellisissä tilanteissa.
Sosiaalipäivystyksessä toimivalla päivystysalueen sosiaalityöntekijän
kelpoisuuden omaavalla viranhaltijalla on myös oikeus toimia täysin
sosiaalityöntekijän valtuuksin ja päättää päivystykseen tulevien
asiakkaiden osalta sosiaalihuoltolaissa (1301/2014), lastensuojelulaissa
(417/2007), vanhuspalvelulaissa 980/2012) ja toimeentulotukilaissa
(1412/1997) tarkoitetuista kiireellisistä toimenpiteistä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy hallintosääntöluonnoksen liitteen mukaisena siten, että
muutokset tulevat voimaan 1.1.2019.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Salon kaupungin työllisyysohjelma 2019-2020
3528/14.00.00/2018
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 412
Valmistelija: työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta, 044 778 2161,
minna.k.virta@salo.fi
Salon pitkään vaikeana jatkunut työllisyystilanne on viimeisen kahden
vuoden aikana kohentunut merkittävästi. Salon työttömyysaste oli
syyskuussa 2018 10,3 %. Työllisyysohjelmassa vuosille 2017–2018 oli
asetettu työllisyydenhoitoon tavoitteita, joita toteuttamalla on osaltaan
vaikutettu tilanteen positiiviseen kehitykseen.
Vaikeiden rakennemuutosvuosien jäljiltä Salossa on kuitenkin edelleen
runsaasti vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Työelämä on ollut murroksessa,
jonka johdosta myös osan työikäisistä on vaikea löytää tilanteeseensa
sopivaa ratkaisua. Työikäisen väestön vähetessä ja kaupungin kasvun ja
elinvoimaisuuden tukemiseksi työllisyyspalveluiden tehtävänä on
varmistaa työttömänä olleille riittävä tuki jotta kaikki saatavilla oleva
työvoimapotentiaali on käytettävissä tulevinakin vuosina.
Salossa on jo useiden vuosien ajan paneuduttu aktiivisesti
työllisyydenhoidon kehittämiseen. Palvelut ovat mietittyjä, laadukkaita ja
niillä pystytään vastaamaan asiakaskunnan tarpeisiin suhteellisen hyvin.
Salon kaupungin toimintamalli työllisyydenhoidossa on herättänyt
kiinnostusta myös muissa kunnissa. Koska toimintaympäristö ja
työllisyyspolitiikka ovat alati muutoksessa, tulee kunnallisissa
työllisyyspalveluissa kuitenkin huomioida ajoittain esiin nousevat
kehittämistarpeet ja tehdä tarvittavat muutokset.
Salon aiempi työllisyysohjelma 2017–2018 oli laadittu silloista Sote- ja
maakuntauudistusaikataulua silmällä pitäen. Uudistuksen lykkääntyessä
päätettiin työllisyysohjelmaa uudistaa vuosille 2019–2020 (liite).
Työllisyysohjelman päivittämisessä on hyödynnetty aiemman ohjelman
säännöllistä seurantatyöskentelyä, johon ovat osallistuneet tavoitteiden
mukaisten toimenpiteiden vastuuhenkilöt. Lisäksi uutta ohjelmaa varten
teetettiin kysely kaupunginhallituksen jäsenille sekä toinen kysely
kaupunginjohtajan johtoryhmälle, kaupungin työllisyydenhoitoon
osallistuvalle henkilöstölle, kaupungin työllisyydenhoidon ohjausryhmän
jäsenille sekä sidosryhmille. Uusi työllisyyden kehittämishanke VOIMA
osallistui aktiivisesti uuden ohjelman laatimiseen.
Salon kaupungin työllisyysohjelmassa vuosille 2019–2020 on asetettu
seuraavat viisi päätavoitetta:
Tavoite 1: Kehitetään poikkihallinnollista työllisyydenhoitoa ja
kokonaiskoordinaatiota
Tavoite 2: Pitkäaikaistyöttömyys vähenee
Tavoite 3: Panostetaan nuorisotyöttömyyden pienentämiseen
Tavoite 4: Erityistä tukea tarvitsevien työnhakijoiden palvelut
Tavoite 5: Huomioidaan tulevat muutokset toiminnassa
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Liite: Salon kaupungin työllisyysohjelma 2019–2020
Kaupunginjohtaja:
Työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta on kokouksessa asiantuntijana.
Kaupunginhallitus hyväksyy Salon kaupungin työllisyysohjelman vuosille
2019–2020.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Tarkastuslautakunnan työskentelytavat ja toimintaedellytykset
3296/00.02.02.00/2018
Tarkastuslautakunta 22.10.2018 § 91

Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
044 778 2012
Tarkastuslautakunta kävi 11.10.2018 kokouksessa keskustelua
työskentelytavoistaan ja toimintaedellytyksistään.
Tarkastuslautakunta päätti 11.10.2018 § 87, että järjestetään
mahdollisimman pian kokous, johon kutsutaan kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja
keskustelemaan tarkastuslautakunnan toimintakyvystä.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käy keskustelun asiasta.
Päätös:
Tarkastuslautakunta toteaa, että Salon Seudun Sanomissa 29.9.2018
uutisoitu asia ei vastaa tarkastuslautakunnan tahtotilaa.
Tarkastuslautakunta haluaa ulkopuolisen arvion selvittääkseen
toimintakykynsä.
Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta selvittämään ulkopuolisen
arvion suorittajan.
Merkittiin, että kokoukseen kutsutut Juhani Nummentalo, Saija
Karnisto-Toivonen ja Lauri Inna poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana
kello 18:41.
Tarkastuslautakunta piti tämän pykälän käsittelyn aikana neuvottelutauot
18:41-18:49, 19:11-19:16 ja 19:35-19:38.
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 413
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 044
778 2012
Tarkastuslautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle pyynnön, että
tarkastuslautakunnan toimintakyvyn selvittämiseksi tulee hankkia
ulkopuolinen arvio.
Pyydetyn tehtävän suorittamiseksi on selvitetty vaihtoehtoisia
asiantuntijapalveluita, joita voitaisiin hyödyntää ulkopuolisen arvion
laatijana. Tavoitteena on kokonaistilanteen perusteellinen arviointi ja
analysointi. Ulkoisen osapuolen arvion saaminen tilanteesta on keskeistä

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus

§ 91
§ 413

20/2018

44

22.10.2018
12.11.2018

johtopäätösten tekemiseksi.
Selvitystyön vaihtoehdoista on pyydetty tarjouksia 9.11.2018 mennessä.
Tarkempaa informaatiota annetaan kokouksessa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään
hankinta ulkopuolisen selvityksen laatimiseksi tarkastuslautakunnan
toimintakyvystä. Selvityksen laatiminen tulee aloittaa mahdollisimman
pikaisesti.
Päätös:
Mikko Lundén Simo Vesan kannattamana ehdotti, että kaupunginhallitus
ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto asettaa tilapäisen
valiokunnan arvioimaan, nauttiiko tarkastuslautakunta valtuuston
luottamusta. Tilapäinen valiokunta harkitsee ulkopuolisen asiantuntijan
käyttöä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto asettaa tilapäisen valiokunnan arvioimaan, nauttiiko
tarkastuslautakunta valtuuston luottamusta. Tilapäinen valiokunta
harkitsee ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä.
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Kaupunginvaltuuston kokouksen 5.11.2018 täytäntöönpanot
50/00.02.00.00/2018
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 414
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Kuntalain 33 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kaupunginvaltuuston 5.11.2018 kokouksen päätökset esitetään
täyäntöönpantavaksi seuraavasti:
§ 137 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ei toimenpiteitä
§ 138 Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenille
Ei toimenpiteitä
§ 139 Asioiden käsittelyjärjestys
Ei toimenpiteitä
§ 140 Kyselytunti
Ei toimenpiteitä
§ 141 Asemakaavan muutos, Kyntömiehenpuisto, hyväksymisvaihe
Hyväksymiskuulutus; hakijat, Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Voimaantulokuulutus; Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen
maanmittaustoimisto, kiinteistö- ja mittauspalvelut, rakennus- ja
ympäristövalvonta, kaupunkisuunnittelu, maanomistajat
§ 142 Osmo Fribergin valtuustoaloite joutsenvaakunan käyttöönotosta
Ei toimenpiteitä
§ 143 Marjatta Halkilahden ym. aloite valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden
päätösten julkaisemisesta kaupungin verkkosivujen aloiteluettelon
yhteydessä
Hallintojohtaja laatii ohjeistuksen.
§ 144 Elina Seitzin ym. valtuustoaloite SATAKUNTA-hankkeeseen
osallistumisesta
Tiedoksi työsuojelupäällikölle, ktilapalvelujen kaupungininsinöörille ja
terveyspalvleuiden johtajalle
§ 145 Jouni Eskolan valtuustoaloite johtajien ja päälliköiden
vähentämisestä
Ei toimenpiteitä
§ 146 Salon katuympäristöllinen yleissuunnitelma
Tiedoksi kaupunkisuunnittelun kaavoitusarkkitehdille

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 414

20/2018

46

12.11.2018

§ 147 Tuloveroprosentti vuodelle 2019
Verohallinto, Suomen Kuntaliitto, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy
§ 148 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2019
Verohallinto, Suomen Kuntaliitto, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy
§ 149 Eron myöntäminen kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä,
uuden jäsenen valinta ja uuden varapuheenjohtajan määrääminen
Valitulle,kaupunkikehityslautakunnalle, kirjaamoon, lautakunnan sihteerille
§ 150 Eron myöntäminen opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden
varajäsenen valinta
Valitulle, opetuslautakunnalle, kirjaamoon, lautakunnan sihteerille
§ 151 Osmo Fribergin valtuustoaloite energiajuomien nauttimisen
rajoittamiseksi koulupäivän aikana
Valmisteltavaksi lasten ja nuorten palveluiden johtajalle
§ 152 Jaana Haapasalon valtuustoaloite korruption vastaisesta
toimintaohjelmasta
Valmsiteltavaksi hallintojohtajalle
§ 153 Jonna Nyyssösen ym. valtuustoaloite avohakkuuttomasta
metsänhoidosta Salossa
Valmisteltavaksi kaupungingeodeetille
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginvaltuuston 5.11.2018 kokouksen
päätökset täytäntöönpantavaksi edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 415

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin seuraavat raportit:
- Sosiaali- ja terveyslautakunta / Johanna Riski
- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus / Ulla Huittinen
- Jääliikuntahalli Oy ja Yrityssalo Oy / Saku Nikkanen
- Opetuslautakunta / Marja Ruokonen
- Konsernijaosto ja johtamisjärjestelmän kehittämisryhmä / Saija
Karnisto-Toivonen
Merkittiin tiedoksi.
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Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 416

Kaupunginhallitukselle esitellään seuraavat oheismateriaalina olevat lautaja johtokuntien pöytäkirjat:
Kaupunkikehityslautakunta
Henkilöstöjaosto
Konsernijaosto

23.10.2018
26.10.2018
29.10.2018

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy täytäntöön pantaviksi päätökset, joihin sillä on
kuntalain mukainen otto-oikeus.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 417

Kaupunginhallituksen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 29.10. 11.11.2018 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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Työterveyshuollon yhtiöittämiseen liittyvät aiesopimukset ja muut toimenpiteet (julkL 24.1 § 17
ja 20)
1971/06.00.00/2018
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 418
Tämä asia käsitellään kaupunginhallituksen salaisella esityslistalla.
Salassa pidettävä: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 §:n 17
ja 20 kohdat.
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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: 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 407, 408, 409, 411, 413, 415, 416, 417,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
405, 406, 410, 412,
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:
405, 406, 410, 412,

Hankintaoikaisupykälät:
406,

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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika

401,

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.
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Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite postinumero

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite postinumero

Pykälät

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.

