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Pöytäkirjan tarkastus

Salossa 19. marraskuuta 2018

Jonna Nyyssönen
Pöytäkirjan tarkastaja

Irma Nieminen
Pöytäkirjanpitäjä

Johanna Riski
Pöytäkirjan tarkastaja

Pertti Vallittu
Pöytäkirjan tarkastaja (§422 konserniyhtiön toimintastrategia)
Pöytäkirja nähtävillä

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 20. marraskuuta 2018 alkaen
yleisessä tietoverkossa.
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Hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 13.11.2018 § 419

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 13.11.2018 § 420
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 Nyyssönen Jonna ja Riski Johanna.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan yleisessä tietoverkossa 20. marraskuuta 2018.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus
valitsi Pertti Vallitun Jonna Nyyssösen tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi §:ssä
422 konserniyhteisöjen toimintastrategiaa käsittelevään asiaan, koska
Nyyssönen oli osassa tätä asiaa esteellinen.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 13.11.2018 § 421

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, että ensin käsitellään esityslistan muut asiat ja
sen jälkeen 12.11.2018 kokouksesta siirretty oppimisympäristöä koskeva
asia.
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Vuoden 2019 talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelma vuosille 2019-2021
sekä investointiohjelma 2019-2023
1627/02.02.00.01/2018
Kaupunginhallitus 13.11.2018 § 422

Valmistelija: talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 02 778 2200
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.
Kaupunkistrategiaan on kirjattu ne isot hankkeet, jotka edellyttävät vahvaa
sitoutumista seuraavan kahden valtuustokauden aikana. Uuden
kaupunkistrategian mukaan kaupungin perustehtävä on kehittää alueen
elinvoimaa, edistää asukkaiden hyvinvointia ja vahvistaa kuntalaisten
osallistumista ja yhteisöllisyyttä.
Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021
pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Salon kaupunkistrategiaan.
Talousarvioprosessin yhteydessä palvelualueet ovat laatineet omat
tuloskorttinsa, joissa määritellään valtuuston asettamista strategisista
tavoitteista johdetut palvelualueen strategiset tavoitteet, keinot tavoitteisiin
pääsemiseksi, mittarit ja tavoitetasot sekä määritellään tavoitteisiin
kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet.
Talousarvion yhteydessä hyväksytään myös konserniyhteisöjen tuloskortit
niiltä osin, kun ne tukevat valtuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita.
Tasapainotavoitteessa pysyminen palvelutarpeen kasvusta johtuva
kustannuspaine ja tulokehityksen riskit huomioiden edellyttää
suunnitelmakaudella joka päivä parempaa ja kustannustehokkaampaa
toimintaa. Kestävän talouden edellytys on, että toiminta ja talous ovat
tasapainossa. Niukat resurssit huomioiden on keskitytty kuntastrategian
keskeisiin arvoihin tulevaisuuden kunta huomioiden.
Talousarvioraamin laadinnan jälkeen on tullut merkittäviä muutoksia
verotuloennusteisiin ja tarkistuksia palkankorotusten vaikutuksen
kohdentumiseen eri vuosille. Nämä on otettu huomioon kaupunginjohtajan
talousarvioehdotuksessa.
Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 385,2 milj. euroa ja
toimintatulot 92,8 milj. euroa. Toimintakate on siten -292,4 milj. euroa, kun
se vuoden 2018 lisätalousarviossa tarkistetussa talousarviossa on -287,9
milj. euroa. Vuoteen 2018 verrattuna toimintakulujen kasvua on 7,0 milj.
euroa, josta ulkoisten menojen osuus on 5,0 milj. euroa. Henkilöstömenot
ovat yhteensä 157,8 milj. euroa eli 41 % kaikista toimintamenoista.
Henkilöstömenot kasvavat edellisen vuoteen verrattuna 1,1 %. Palkat
kasvavat 2,4 % ja sivukulut laskevat -3,7 %. Palvelujen ostoihin on varattu
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166,2 milj. euroa eli 43 % kokonaismenoista. Kasvua vuoteen 2018
verrattuna on 1,8 %. Kun poistoja kirjataan 14,5 milj. euroa, alijäämäksi
muodostuu -2,8 milj. euroa.
Kunnallisvero on arvioitu 20,75 prosentin pohjalta. Salon asukaskohtaiset
verotulot ovat edelleen laskussa. Kunnallisveroarvio on tehty Kuntaliiton
uusimman ennustemallin pohjalta varovaisuuden periaatetta noudattaen.
Vuonna 2019 tapahtuu verotuksessa rytmin muutos. Kunnille tilitetään
maksetut lisäverot sekä vuodelta 2018 että vuodelta 2019. Tämä nostaa
kuntakohtaisia ennusteita. Verotuloarvion lähtökohtana on, että
työllisyystilanne paranee edelleen ja väkiluvun voimakas väheneminen
pysähtyy.
Kiinteistöveroprosentit säilyvät nykyisellä tasolla. Vakituinen asunto 0,55
%, yleinen 0,93 %, vapaa-ajan asunto 1,30 %, rakentamaton
rakennuspaikka 3,0 %, voimalaitos 2,0 %.
Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän nykyisellä jako-osuudella eli n. 0,6 %
kunnille tilitettävästä määrästä.
Valtionosuudet verotulojen tasaus perustuu Kuntaliiton laskelmiin.
Valtionosuuslaskentaa on tarkistettu vuoden 2017 verotuksen
valmistumisen jälkeen. Alhaisesta verotulokertymästä johtuen ns.
verotulojen tasaus on noussut edelliseen laskentaan verrattuna.
Talousarvioesityksen vuosikate on 11,2 milj. euroa positiivinen. Salon
bruttoinvestoinnit vuonna 2019 ovat yhteensä 17,9 milj. euroa.
Investointien omarahoitusaste on 62 %. Nettolainanotto on 5 milj. euroa.
Lautakunnat ovat esittäneet henkilöstösuunnitelmaan 51 uutta vakanssia.
Kaupunginjohtajan esityksessä niitä on 41. Suurin osa uusista tehtävistä
on määräaikaisten vakanssien vakinaistamisia tai nimikkeen muutoksia.
Lakkautettavaksi esitetään 18 vakanssia.
Talousarviosta päätettäessä hyväksytään:
• talousarvion sitovuus
• henkilöstösuunnitelma
• kaupunginhallituksen tuloskortti
• hyvinvointipalvelujen tuloskortti
• kaupunkikehityspalvelujen tulokortti
• sitovuustason mukaiset toimintakatteet
• tuloslaskelma
• investointiohjelma
• rahoituslaskelma
Tarkemmat perustelut löytyvät toimintatietokortista ja sanallisista
perusteluista.
Yhteistoimintaelin on käsitellyt vuoden 2019 talousarvioesityksen
24.10.2018 ja merkinnyt sen tiedoksi. Keskustelun aikana
pääluottamusmiehet esittivät seuraavia kannanottoja, jotka merkittiin
pöytäkirjaan:
Marja Lampainen huomautti, että kotisairaala/päivystys sairaanhoitajan
vakanssit on kaupunginjohtajan esityksessä siirretty vuoteen 2020. On
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kestämätöntä, että molemmat sairaanhoitajien vakanssit on siirretty
vuoteen 2020. Erityisesti kotisairaalan osalta sairaanhoitajan vakanssi
tarvittaisiin jo ensi vuodelle toiminnan sujuvuuden turvaamiseksi. Molempia
kotisairaala/päivystys sairaanhoitajavakanssilisäyksiä ei voi siirtää vuodelle
2020.
Marjo Ekman totesi, että on kaupunginjohtajalta pieni myönteinen ele, että
työn vaativuuden arviointiin varataan 300 000 €, valitettavasti se ei riitä
edes pahimpien epäkohtien korjaamiseen. TVA tehtiin vuonna 2015,
henkilöstöjaosto merkitsi sen tiedoksi, mutta rahallinen korvaus jäi
tekemättä. Pääluottamusmiehet ovat tuoneet asian esille aina
talousarviovalmistelun yhteydessä ja keskustelleet kaupunginhallituksen
puheenjohtajiston kanssa määrärahan tarpeellisuudesta.
Tehtäväkohtaisten palkkojen korjaamiseen tarvitaan ainakin 1 miljoonan
satsaus, jotta maksusuunnitelma vuosille 2019 ja 2020 voidaan tehdä.
Nyt pahimpia korjauksia on toteutettava järjestelyerästä, eikä se ole
järjestelyerän tarkoitus. Lisäksi Ekman totesi, että palvelujen ostoihin
varattu määräraha kasvaa suhteessa enemmän kuin henkilöstömenot.
Muut pääluottamusmiehet yhtyivät Ekmanin kommentteihin. Muut
pääluottamusmiehet yhtyivät Ekmanin kommentteihin.
Marja Lampainen muistutti, että tva:n ohi on tehty/tehdään
palkantarkistuksia, joilla tva:n tilannetta on entisestään pahennettu.
Palkantarkistuksia ei suhteuteta muihin jo tehtyihin palkantarkistuksiin ja
olemassa olevaan tva-työhön. Tämä lisää henkilökunnan
epäoikeudenmukaisuuden kokemusta.
Marja Lampainen totesi, että tilapalveluiden ja palvelualueiden/yksiköiden
välinen yhteistyö tulee olla sisäilma-asioissa saumatonta.
Sisäilmaongelmiin tulee puuttua ripeästi ja sisäilmaoireilua ei saa vähätellä
Henkilöstöjaosto on hyväksynyt henkilöstösuunnitelman 2019
tehtäväkohtaiset palkat. Henkilöstöjaoston päätöksen mukaiset palkat on
erillisessä liitteessä.
Talousarviokirjan liitteenä on myytäväksi ehdotettavat kiinteistöt vuonna
2019. Liitteeseen on koottu ne kiinteistöt, jotka voidaan asettaa ensi
vuonna myyntiin. Tarkoituksena on, että samalla kun kaupunginvaltuusto
hyväksyy talousarvion, hyväksyy se myös nämä myyntiin asetettavat
kohteet. Kaupunginhallitus päättää myytävän alueen ja / tai rakennuksen
tarkemmista rajauksista ja muista myyntiehdoista.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto
- hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet,
taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä investointiohjelman
2019-2023,
- asettaa myyntiin talousarvion liitteenä olevat kohteet ja valtuuttaa
kaupunginhallituksen päättämään kiinteistöjen kaupoista.
Päätös:
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Talousarvion sitovuus
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Henkilöstösuunnitelma 2019-2020
Uudet virat ja työsuhteet 2019-2020
Mikko Lundén ehdotti, että kohdassa 2003 Avoterveydenhuolto
psykiatrisen sairaanhoitajan vakansseja perustetaan ehdotetun kahden
sijasta yksi.
Lundénin ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.
Marja Ruokonen Mikko Lundénin kannattamana ehdotti, että kohdan 2120
kotisairaala- ja päivystys sairaanhoitajan toinen vakanssi (palkkakustannus
29 635 €/v) aikaistetaan vuodelle 2019.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kuusi ääntä
(Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Huittinen, Lehti, Riski). Marja
Ruokosen ehdotus sai seitsemän ääntä (Ruokonen, Karnisto-Toivonen,
Nikkanen, Vesa, Nyyssönen, Vallittu, Lundén).
Kaupunginhallitus päätti, että kohdan 2120 kotisairaala- ja päivystys
sairaanhoitajan toinen vakanssi (palkkakustannus 29 635 €/v)
aikaistetaan vuodelle 2019.
Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 9.56 - 10.05.
Saija Karnisto-Toivonen Pertti Vallitun ja Simo Vesan kannattamana
ehdotti, että kohdan 2766 kehitysvammaisten päivätoiminnan hoitajan
vakanssi ja kehitysvammahuollon työtoiminnan ohjaajan vakanssi
siirretään määräaikaisista vakansseista vakituisiksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Saija Karnisto-Toivosen
ehdotuksen.
Saku Nikkanen ehdotti Mikko Lundénin ja Marja Ruokosen kannattamana,
että kohdan 2736 Sointu-tiimin psykologin vakanssi siirretään vuodesta
2020 vuodelle 2019.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 10 ääntä
(Karnisto-Toivonen, Vesa, Nyyssönen, Vallittu, Suonio-Peltosalo,
Yli-Jama, Tapio, Huittinen, Lehti, Riski).
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Nikkasen ehdotus sai kolme ääntä (Nikkanen, Lundén, Ruokonen).
Kaupunginhallitus hyväksyi kohdan 2736 Sointu-tiimin psykologin
vakanssin kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Mikko Lundén Marja Ruokosen kannattamana ehdotti kohdassa 3290
Koulupsykologi, sosiaalityö, että perustetaan yksi psykologin vakanssi
esiopetukseen lisää ehdotetun yhden sijasta.
Marja Ruokonen ehdotti lisäksi, että perusteluihin kirjataan, että psykologin
vakanssi sijoitetaan varhaiskasvatukseen.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai yhdeksän
ääntä (Huittinen, Lehti, Riski, Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama,
Karnisto-Toivonen, Vesa, Vallittu).
Lundénin ehdotus sai neljä ääntä (Lundén, Ruokonen, Nyyssönen,
Nikkanen).
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen kohdan 3290
psykologin vakanssin osalta.
Marja Ruokonen Jonna Nyyssösen ja Saija Karnisto-Toivosen
kannattamana ehdotti kohdassa 4025 Taidemuseo (kulttuuripalvelut), että
taidekasvattajan vakanssin sijasta perustetaan kulttuurituottajan vakanssi
kulttuuripalveluiden hallintoon.
Kaupunginhallitus hyväksyi Marja Ruokosen ehdotuksen yksimielisesti.
Marko Tapio Elina Suonio-Peltosalon kannattamana ehdotti, että
yleiskaavasuunnittelijan vakanssia ei perusteta, vaan sen sijaan täytetään
kaupunginarkkitehdin vakanssi, johon käytetään yleiskaavasuunnittelijan
vakanssiin esitetyt palkkarahat.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 10 ääntä
(Huittinen, Lehti, Riski, Karnisto-Toivonen, Vesa, Nikkanen, Vallittu,
Nyyssönen, Ruokonen, Lundén).
Marko Tapion ehdotus sai kolme ääntä (Tapio, Suonio-Peltosalo,
Yli-Jama).
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen
yleiskaavasuunnittelijan vakanssin osalta.
Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstösuunnitelman uudet virat ja
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työsuhteet edellä hyväksytyin muutoksin.
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2019-2020
Todettiin, että kohtaan 2102 hyväksytään tekniset korjaukset kolmen
fysioterapeutin vakanssin osalta siten, että yksi sijaisuutta koskeva
vakanssi erotetaan omaksi kohdakseen, perustelut tarkistetaan ja lisätään
suunnitelmavuosien puuttuvat määrärahat.
Kohdassa 2040 hyväksytään tekninen korjaus: Vuodelle 2020 kirjataan
yksi psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssi.
Merkittiin, että vakituisissa vakansseissa oli sosiaalityön palveluiden osalta
hyväksytty määräaikaisten kehitysvammahuollon hoitajan ja ohjaajan
vakanssien siirrot vakituisiksi.
Todettiin, että lisätään puuttuvat pedagogisen asiantuntijan vakanssin
perustelut.
Jonna Nyyssönen Simo Vesan kannattamana ehdotti, että pedagogisen
asiantuntijan vakanssia ei perusteta (kohta 3211).
Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 11.05 - 11.20.
Puheenjohtaja totesi, että pedagogisen asiantuntijan vakanssista oli tehty
kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus,
joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys toimitetaan
kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 11 ääntä
(Karnisto-Toivonen, Nikkanen, Huittinen, Lehti, Riski,Suonio-Peltosalo,
Tapio, Yli-jama, Vallittu, Ruokonen, Lundén). Jonna Nyyssösen ehdotus
sai kaksi ääntä (Nyyssönen ja Vesa).
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen pedakogisen
asiantuntijan vakanssin osalta.
Kaupunginhallitus hyväksyi määräaikaiset vakanssit edellä hyväksytyin
teknisin korjauksin ja muutoksin.
Nimikemuutokset
Kaupunginhallitus hyväksyi nimikemuutokset kaupunginjohtajan
ehdotuksen mukaisesti.
Lakkautettavat vakanssit
Timo Lehti Mikko Lundénin, Marja Ruokosen ja Pertti Vallitun
kannattamana ehdotti, että kaupnginarkkitehdin virka lakkautetaan.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
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poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 3
ääntä (Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama) ja Timo Lehden ehdotus 9
ääntä (Karnisto-Toivonen, Huittinen, Lehti, Lundén, Nikkanen, Riski,
Ruokonen, Vallittu, Vesa). Jonna Nyyssönen äänesti tyhjää.
Kaupunginhallitus hyväksyi lakkautettavat vakanssit kaupunginarkkitehdin
virkaa koskevin lisäyksin.
Kaupunginhallituksen toimintastrategia
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginhallituksen toimintastrategian
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Konserniyhtiöiden toimintastrategiat
Yrityssalo Oy
Merkittiin, että Saku Nikkanen ja Lauri Inna poistuivat esteellisenä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, koska ovat Yrityssalo Oy:n
hallituksen jäseniä. Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä toimi esittelijänä
tässä asiassa.
Kaupunginhallitus hyväksyi Yrityssalo Oy:n toimintastrategian
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Salon Kaukolämpö Oy
Merkittiin, että Jonna Nyyssönen, Seppo Juntti ja Jari Niemelä poistuivat
kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska ovat Salon
Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäseniä.
Kaupunginhallitus päätti, että Nyyssösen sijasta pöytäkirjan tarkastajaksi
konserniyhteisöjen strategisten tavoitteiden kohdalle valittiin Pertti Vallittu.
Kaupunginhallitus hyväksyi Salon Kaukolämpö Oy:n toimintastrategian
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Salon Vuokratalot ja K. Oy Tiilitehtaanpiha
Kaupunginhallitus hyväksyi Salon Vuokratalot Oy:n ja K. Oy
Tiilitehtaanpihan toimintastrategian kaupunginjohtajan ehdotuksen
mukaisesti.
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Merkittiin, että Timo Lehti poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi, koska hän on kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja.
Kaupunginhallitus hyväksyi Salon seudun koulutuskuntayhtymän
toimintastrategian kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Kaupunginhallitus hyväksyi Lounais-Suomen Jäteuolto Oy:n
toimintastrategian kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Salon IoT Park Oy
Merkittiin, että Lauri Inna poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi, koska hän on yhtiön hallituksen jäsen.
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä toimi esittelijänä tässä
asiakohdassa.
Kaupunginhallitus hyväksyi Salon IoT Park Oy:n toimintastrategian
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Lounavoima Oy
Merkittiin, että Jari Niemelä ja Mika Mannervesi poistuivat esteellisinä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, koska ovat Lounavoima Oy:n
hallituksen jäseniä.
Kaupunginhallitus hyväksyi Salon IoT Park Oy:n toimintastrategian
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 11.51-12.30

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet
ja perustelut sekä tuloslaskelma
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus hyväksyi tarkastuslautakunnan talousarvion
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena.
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginhallitus hyväksyi keskusvaalilautakunnan talousarvion
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena.
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuuston talousarvion
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena.
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginhallituksen talousarvion
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena.
Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2019-2022
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Kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointipalveluiden tuloskortin
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena.
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Saija Karnisto-Toivonen Timo Lehden ja Elina Suonio-Peltosalon
kannattamana teki seuraavan ponsiehdotuksen: Selvitetään
hammashuollon liikkuvan palvelun käyttöönottoa.
Saku Nikkanen Jonna Nyyssösen kannattamana teki seuraavan
ponsiehdotuksen: Ikäihmisten perhehoitoa kehitetään aktiivisesti tulevina
vuosina.
Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 13.10 - 13.17.
Pertti Vallittu Marja Ruokosen, Elina Suonio-Peltosalon ja Jonna
Nyyssösen kannattamana teki seuraavan ponsiehdotuksen: Selvitetään
mahdollisuudet hyödyntää yhteistyömuotoja päihdehoidossa kuten
esimerkiksi Sininauhaliiton palveluja.
Kaupunginhallitus hyväksyi edellä esitetyt ponsiehdotukset yksimielisesti.
Merkittiin, että talousjohtaja ilmoitti korjauksena, että sosiaali- ja
terveyslautakunnan toimintakate on -177 625 753 €.
Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion
talousjohtajan esittämin korjauksin ja edellä esitetyin ponsiehdotuksin.
Opetuslautakunta
Kaupunginjohtaja korjasi varhaiskasvatuksen maksutuottoja siten, että
tuotot ovat 2 164 013 € ja opetuslautakunnan maksutuottoihin tehdään
vastaava 300 000 euron vähennys. Näin ollen opetuslautakunnan
toimintakate on -87 703 234.
Kaupunginhallitus hyväksyi opetuslautakunnan talousarvion
kaupunginjohtajan esittämin korjauksin.
Vapaa-ajan lautakunta
Kaupunginhallitus hyväksyi vapaa-ajan lautakunnan talousarvion
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunkikehityspalvelut
Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2019-2020
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategian
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunkikehityslautakunta
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi teki toimintatietoihin seuraavat
tekniset korjaukset: s. 153 Puhtaanapitopalvelut, koulujen puhtaanpito,
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siivousala m² LTK 2019 ja KJE 2019 93 000 (ei 930 000) -> €/m²/kk LTK
2019 1,68 (ei 0,17) ja KJE 1,64 (ei 0,16). s. 155 Yleisten alueiden ylläpidon
ja kehittämisen palvelujen toimintatiedot, kunnallistekniikan suunnittelu
5,87 €/asukas
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkikehityspalveluiden talousarvion
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti toimintatietoihin esitetyin
teknisin korjauksin.
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus hyväksyi rakennus- ja ympäristölautakunnan
talousarvion kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Liikelaitos Salon Vesi
Timo Lehti Saija Karnisto-Toivosen kannattamana ehdotti seuraavaa
tekstilisäystä:
"Rekijoen rivitalo on liitetty vuoden 2018 aikana Salon
keskuspuhdistamolle tulevaan jätevesiputkeen. Rekijoelta Kärkelään on
alle 2 kilometrin matka. Kärkelässä on kaksi rivitaloa ja matkan varrella on
kymmenkunta omakotitaloa. Salon Vesi selvittää, onko alueen asukkailla
halukkuus liittyä jätevesiputkeen vuoden 2019 aikana ja tuo tilanteen
tiedoksi kaupunginhallitukselle."
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Timo Lehden tekstiehdotuksen.
Kaupunginhallitus hyväksyi Liikelaitos Salon Veden talousarvion Timo
Lehden esittämin tekstilisäyksin.
Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus
Kaupunginhallitus totesi, että tuloslaskelman luvut ovat seuraavat:
- toimintatuotot 92 467 517 €
- toimintakulut -385 191 535 €
- toimintakate -292 724 018 €
- verotulot 197 400 000 €
- valtionosuudet 107 132 000 €
- rahoitustuotot- ja kulut -977 434
- vuosikate on 10 830 48 €
- poistot ja arvonalennukset ovat - 14 476 258 €
- tilikauden tulos -3 645 710 €
- poistoeron muutos 461 746 €
- tilikauden ylijäämä/alijäämä - 3 183 964 €
Merkittiin että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 14.14-14.32.
Investointisuunnitelma 2019-2023
Korvausinvestoinnit
Hallintopalveluiden hankkeet
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Saku Nikkanen Jonna Nyyssösen kannattamana ehdotti, että
kaupungintalon toiminnallisuuden kehittämiseen varattua määrärahaa ei
hyväksytä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai seitsemän
ääntä (Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Huittinen, Lehti, Riski, Vallittu).
Saku Nikkasen ehdotus sai kuusi ääntä (Nikkanen, Nyyssönen,
Karnisto-Toivonen, Vesa, Ruokonen, Lundén)
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen kaupungintalon
toiminnallisuutta koskevan investoinnin osalta.
Kaupunginhallitus hyväksyi hallintopalvelujen hankkeet kaupunginjohtajan
ehdotuksen mukaisesti.
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet
Saija Karnisto-Toivonen Saku Nikkasen, Simo Vesan, Pertti Vallitun, Marja
Ruokosen ja Jonna Nyyssösen kannattamana ehdotti, että hankkeelle
9154 Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus varataan 3,5 milj euroa vuodelle
2019 päiväkodin uudisrakennusta varten ja että suunnittelu aloitetaan tänä
vuonna.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kolme ääntä
(Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama). Saija Karnisto-Toivosen ehdotus sai
10 ääntä (Karnisto-Toivonen, Nikkanen, Vesa, Vallittu, Ruokonen,
Nyyssönen, Lundén, Huittinen, Lehti, Riski).
Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen 9154 Ollikkalan päiväkotia koskevan
investoinnin Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen mukaisesti.
Saija Karnisto-Toivonen Pertti Vallitun ja Jonna Nyyssösen kannattamana
ehdotti, että Hermannin ja Uskelan koulujen tilaratkaisuista päätetään
erikseen myöhemmin, kun on saatu riittävästi lisäinformaatiota.
Marja Ruokonen Saija Karnisto-Toivosen kannattamana ehdotti, että
Ylhäistentie 2:n hanketta 9167 varten varataan 350 000 € vuodelle 2019,
mutta muille vuosille esitetyt määrärahat poistetaan.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marja Ruokosen ehdotuksen
hankkeen 9167 Ylhäistentie 2 osalta.
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Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 15.53-16.03.
Mikko Lundén Saku Nikkasen kannattamana ehdotti, että hankkeelle 9173
Hermanni ei varata määrärahaa ja että Uskelan koulun uudisrakennusta
varten varataan 15 milj. euroa.
Marko Tapio Jonna Nyyssösen ja Marja Ruokosen kannattamana ehdotti,
että hankkeelle 9173 Hermanni varataan 400 000 euroa
kunnostusmäärärahaa vuodelle 2019, mutta muut hankkeelle esitetyt
määrärahat poistetaan investointisuunnitelmasta.
Puheenjohtaja totesi, että hankkeen 9173 Hermanni osalta oli tehty kaksi
kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua
muutosehdotusta, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysehdotuksen: ensin äänestetään vastakkain Mikko
Lundénin ehdotuksen ja Marko Tapion ehdotusten välillä. Sen jälkeen
äänestetään voittaneen ehdotuksen ja kaupunginjohtajan
pohjaehdotuksen välillä. Äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä Marko Tapion ehdotus sai 11 ääntä (Tapio,
Nyyssönen, Ruokonen, Suonio-Peltosalo, Yli-Jama, Huittinen, Lehti, Riski,
Karnisto-Toivonen, Vesa, Vallittu). Mikko Lundénin ehdotus sai kaksi
ääntä (Lundén ja Nikkanen). Kaupunginhallitus hyväksyi Marko Tapion
ehdotuksen hankkeen 9173 Hermanni osalta.
Kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen ja äänestyksessä voittaneen Marko
Tapion ehdotuksen välillä ei äänestetty, koska kaupunginhallitus totesi
yksimielisesti hyväksyvänsä Marko Tapion ehdotuksen.
Puheenjohtaja totesi, että Mikko Lundén oli tehnyt Saku Nikkasen
kannattamana ehdotuksen määrärahan varaamisesta Uskelan koulun
uudisrakennusta varten ja Saija Karnisto-Toivonen Pertti Vallitun ja Jonna
Nyyssösen kannattamana oli tehnyt ehdotuksen siitä, että Hermannin ja
Uskelan koulujen tilaratkaisuista päätetään erikseen myöhemmin, kun on
saatu riittävästi lisäinformaatiota. Puheenjohtaja ehdotti, että nämä
ehdotukset äänestetään vastakkain. Äänestys toimitetaan
käsennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä Mikko Lundénin ehdotus sai kaksi ääntä
(Lundén ja Nikkanen). Saija Karnisto-Toivosen ehdotus sai 11 ääntä
(Karnisto-Toivonen, Vallittu, Nyyssönen, Vesa, Suonio-Peltosalo, Tapio,
Yli-Jama, Huittinen, Lehti, Riski; Ruokonen).
Kaupunginhallitus hyväksyi lasten ja nuorten palvelujen hankkeet edellä
hankkelle 9154 Ollikkalan päiväkoti, hankkeelle 9167 Ylhäistentie 2 ja
9173 Hermanni päätetyin muutoksin ja päätti lisäksi, että Hermannin ja
Uskelan koulujen tilaratkaisuista päätetään erikseen myöhemmin, kun on
saatu riittävästi lisäinformaatiota.
Vapaa-ajan palvelut
Saku Nikkanen Marja Ruokosen, Mikko Lundénin ja Saija
Karnisto-Toivosen kannattamana ehdotti, että hankkeen 9251 jäähallin
peruskorjaus / uudisrakennus määrärahoja siirretään vuodella eteenpäin.
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Saku Nikkasen ehdotuksen.
Kaupunginhallitus hyväksyi vapaa-ajan palveluiden hankkeet Saku
Nikkasen ehdottamin hanketta 9251 koskevin muutoksin.
Kaupunkikehityspalvelut
Marja Ruokonen Simo Vesan, Jonna Nyyssösen, Saija Karnisto-Toivosen
ja Marko Tapion kannattamana ehdotti, että hankkeelle 9203 Vuohensaari
määrärahasta vähennetään 15 000 euroa vuodelta 2019 ja sama summa
vuodelta 2020 ja varataan 30 000 vuodelle 2019 Vuohensaaren tien
suunnitteluun.
Elina Suonio-Peltosalo ehdotti, että Vuohensaaren hankkeen
määrärahasta vähennetään yhteensä 100 000 euroa vuosilta 2019 ja
2020.
Elina Suonio-Peltosalon ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.
Kaupunginhallitus hyväksyi Marja Ruokosen ehdotuksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkikehityspalveluiden hankkeet Marja
Ruokosen esittämin hanketta 9203 Vuohensaari koskevin muutoksin.
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Vapaa-ajan palveluiden hankkeet
Timo Lehti Mikko Lundénin, Saku Nikkasen ja Marja Ruokosen
kannattamana ehdotti, että Kiikalan urheilukentän korjauksen
suunnitteluun varataan 10 000 euroa.
Kaupunginhallitus hyväksyi Timo Lehden ehdotuksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi vapaa-ajan palvelujen kiinteiden rakenteiden ja
laitteiden hankkeet Timo Lehden ehdottamin Kiikalan urheilukenttää
koskevin lisäyksin.
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkikehityspalvelujen hankkeet
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Laajennusinvestoinnit
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet
Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyspalveluiden Salon sairaala
-hankkeen 9108 kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet
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Saija Karnisto-Toivonen Marja Ruokosen ja Saku Nikkasen kannattamana
ehdotti, että hankkeelle 9156 Märynummen tilaratkaisut Märynummen
koulua varten siirretään 500 000 euroa vuodelle 2019 vuodelta 2020,
jolloin vuoden 2019 määräraha on 550 000 euroa ja vuoden 2020
määräraha on 1 500 000 euroa.
Kaupunginhallitus hyväksyi Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen
yksimielisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi lasten ja nuorten palvelujen hankkeet Saija
Karnsito-Toivosen esittämin hanketta 9156 Märynummen tilaratkaisut
koskevin muutoksin.
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet
Elina Suonio-Peltosalo Ulla Huittisen kannattamana ehdotti, että hanke
9552 lähiliikuntapaikkojen rakentaminen toteutetaan ehdolla, että hanke
saa valtion tukea.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elina Suonio-Peltosalon
ehdotuksen.
Koneet ja kalusto
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet
Kaupunginhallitus hyväksyi lasten ja nuorten palvelujen hankkeet
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Uusinvestoinnit
Maa- ja vesialueet
Kaupunginhallitus hyväksyi maa- ja vesialueiden hankkeet
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet
Elina Suonio-Peltosalo Anna-Leena Yli-Jaman kannattamana ehdotti, että
hankkeelle 9422 Helenansilta varattu määräraha poistetaan.
Saku Nikkanen Jonna Nyyssösen, Pertti Vallitun ja Marja Ruokosen
kannattamana ehdotti, että hankkeelle 9422 varattua määrärahaa
siirretään kahdella vuodella eteenpäin.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeavaa kannatettua muutosehdotusta, joten niistä oli äänestettävä.
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Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ensin äänestetään
vastakkain muutosehdotukset ja sen jälkeen kaupunginjohtajan ehdotus
voittanutta ehdotusta vastaan. Äänestys toimitetaan
kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä Elina Suonio-Peltosalon ehdotus sai 4 ääntä
(Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Vesa). Saku Nikkasen ehdotus sai
yhdeksän ääntä (Nikkanen, Nyyssönen, Vallittu, Ruokonen,
Karnisto-Toivonen, Huittinen, Lehti, Riski, Ruokonen).
Kaupunginhallitus hyväksyi Saku Nikkasen ehdotuksen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Saku Nikkasen ehdotuksen,
joten sitä ei äänestetty kaupunginjohtajan pohjaehdotusta vastaan.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Saku
Nikkasen ehdottamin hanketta 9422 Helenansilta koskevin muutoksin.
Koneet ja kalusto
Vapaa-ajan palveluiden hankkeet
Kaupunginhallitus hyväksyi vapaa-ajan palvelujen hankkeet
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkikehityspalvelujen hankkeet
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Osakkeet ja osuudet
Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta klo 18.02.
Kaupunginhallitus hyväksyi osakkeet ja osuudet kaupunginjohtajan
ehdotuksen mukaisesti.
Uusinvestoinnit
Maa- ja vesialueet
Kaupunginhallitus hyväksyi maa- ja vesialueiden investoinnit
kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Investointitulot
Kaupunginhallitus hyväksyi investointitulot kaupunginjohtajan ehdotuksen
mukaisesti.
Liikelaitos Salon Veden investoinnit
Kaupunginhallitus hyväksyi liikelaitos Salon Veden investoinnit
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kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus totesi, että investointimenot ovat yhteensä 20 670 000
€, investointitulot ovat 500 000 € ja investoinnit netto on 20 170 000 €.
Rahoituslaskelma perusteluineen
Rahoituslaskelma
Marja Ruokonen Jonna Nyyssösen kannattamana ehdotti, että
antolainojen lisäyksiin lisätään sosiaalista luotutusta varten 30 000 €.
Merkittiin, että Mikko Lundén poistui kokouksesta klo 18.15.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai neljä ääntä
(Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Huittinen). Marja Ruokosen ehdotus
sai kahdeksan ääntä (Ruokonen, Nyyssönen, Vallittu, Karnisto-Toivonen,
Nikkanen, Vesa, Lehti, Riski).
Kaupunginhallitus hyväksyi Marja Ruokosen ehdotuksen antolainojen
lisäyksestä sosiaalista luototusta varten.
Todettiin, että rahoituslaskelma on seuraava:
- Toiminnan ja investointien rahavirta 9 339 452
- Rahoituksen rahavirta 7 614 000
- Rahavarojen muutos -1 725 452
Myytäväksi ehdotetut kiinteistöt
Saija Karnisto-Toivonen Timo Lehden ja Elina Suonio-Peltosalon
kannattamana ehdotti, että kiinteistöjen myynnistä päätetään erikseen
myöhemmin hallituksen ehdotuksen pohjata valtuuston joulukuun
kokouksessa talousarviokäsittelystä erillisenä asiana.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Saija Karnisto-Toivosen
ehdotuksen.
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja toiminnalliset
tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä investointiohjelman
2019-2023.
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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
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monipuoliseen käyttöön. Osassa kouluista ruokailu tapahtuu
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
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Juha-Markus Koistinen, rehtori
Tuomas Tättilä, rehtori
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
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aktiivisesti käytössä oppi- ja välitunneilla ja koulun ulkopuolella koko
lähiympäristön yhteisenä vapaa-ajan liikuntapaikkana aktivoiden lapsia ja
nuoria liikkumaan.
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

Salon kaupunki
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
§ 396
§ 400
§ 423

21/2018

27

29.10.2018
12.11.2018
13.11.2018

Uskelan koulu (Kavilankatu)
- Sijoituspaikka Torikadun kiinteistö
- Samassa kiinteistössä kansalaisopisto ja 1 esiopetusryhmä
- Torikadun kiinteistön muutostyöt valmiina 8/2020
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.
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Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee oppimisympäristöselvityksen ensimmäisen
vaiheen tiedoksi ja toteaa, että jatkotoimenpiteet ja selvityksen toisen
vaiheen toimeksianto käsitellään seuraavassa kokouksessa 12.11.2018.
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,
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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
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.
Kaupunginhallitus 13.11.2018 § 423
Merkittiin, että talousjohtaja Seppo Juntti ja kontrolleri Ritva Koisti
poistuivat kokouksesta klo 18.36 tämän asian käsittelyn alkaessa.
Kaupunginhallitus totesi, että talousarvion käsittelyn yhteydessä oli tehty
seuraavat oppimisympäristöä koskevat päätökset:
- Ollikkalan päiväkodin uudisrakentamiseen varataan 3,5 milj euroa
vuodelle 2019 ja suunnittelu aloitetaan tänä vuonna.
- Hankkeelle 9173 Hermanni varataan 400 000 euroa
kunnostusmäärärahaa vuodelle 2019, mutta muille vuosille esitetyt

Salon kaupunki
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
§ 396
§ 400
§ 423

21/2018

30

29.10.2018
12.11.2018
13.11.2018

määrärahat poistetaan investointisuunnitelmasta.
- Ylhäistentie 2:n hanketta 9167 varten varataan 350 000 € vuodelle 2019,
mutta muille vuosille esitetyt määrärahat poistetaan
investointisuunnitelmasta.
- Hermannin ja Uskelan koulujen tilaratkaisuista päätetään erikseen
myöhemmin, kun on saatu riittävästi lisäinformaatiota.
- Märynummen koulua varten siirretään 500 000 euroa vuodelle 2019
vuodelta 2020, jolloin vuoden 2019 määräraha on 550 000 euroa ja
vuoden 2020 määräraha on 1 500 000 euroa.
Merkittiin, että Mikko Lundén saapui kokoukseen klo 18.37
Kaupunginhallitus hyväksyi oppimisympäristön jatkovalmistelua varten
seuraavia evästyksiä:
- Selvitetään keskusta-alueen koulutilojen vaihtoehtoja (mm. Uskelan
uuden koulun rakentaminen, siirrettävä modulikoulu, sijoittaminen
Torikadun kiinteistöön, Hermannin koulun siirtyminen Ylhäistentieltä
takaisin Torikadulle).
- Märynummen uudisrakennuksen tilat tarkentuvat suunnittelun edetessä.
Asukkaat osallistetaan suunnitteluun.
- Tutkitaan hirsikouluvaihtoehto.
Jonna Nyyssönen Saku Nikkasen ja Pertti Vallitun kannattamana ehdotti,
että Halikon lukiota ei yhdistetä Salon lukioon.
Elina Suonio-Peltosalo Marko Tapion kannattamana ehdotti, että
Halikon lukiota ei lakkauteta ja Sinilinnun sekä Kärävuoren päiväkoti
korjataan esitetyn mukaisesti.
Saija Karnisto-Toivonen Saku Nikkasen ja Jonna Nyyssösen
kannattamana ehdotti, että selvitetään, voidaanko tarjota kaikille oppilaille
mahdollisuus käyttää näyttökorttia siirtymiseen oppitunneille koulupäivän
aikana julkisella liikenteellä niin kauan kuin Hermannin koulu toimii
Ylhäistentie 2:n kiinteistössä.
Kaupunginhallitus hyväksyi Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen
yksimielisesti.
Jonna Nyyssönen Marja Ruokosen ja Elina Suonio-Peltosalon
kannattamana ehdotti, että kansalaisopiston tiloista ei tehdä ratkaisuja
tässä vaiheessa.
Kaupunginhallitus hyväksyi Jonna Nyyssösen ehdotuksen yksimielisesti.
Elina Suonio-Peltosalo teki seuraavan ehdotuksen:
”Kouluverkkoselvityksen seuraavan vaiheen aluksi tulisi antaa
toimeksianto alueellisille viranhaltijaryhmille, joissa ei tarvitse olla mukana
luottamushenkilöitä. Kyseiset ryhmät tekevät pohjaselvityksen, jossa
tuodaan esille eri vaihtoehdot opetuksen järjestämiseksi alueella. Ryhmän
ei tarvitse ottaa kantaa parhaasta vaihtoehdosta, mutta kuntalaisten
kuuleminen on tärkeää järjestää.
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Työryhmille on tärkeää määrittää tavoitteet, joihin pyritään:
oppilasennusteiden huomioiminen talouden ja pedagogiikan kannalta sekä
palveluverkon kiinteistöjen mahdollisuuksien laajentaminen:
yhdistystoiminta, nuorisopalvelut ja itsepalvelukirjasto
Oppimisympäristöselvitystyöryhmä jatkaa johtopäätöksiin alueellisen
valmistelun pohjalta.”
Mikko Lundén ehdotti että työryhmään nimetään perussuomalaisten
edustaja. Lundénin ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.
Ulla Huittinen Saija Karnisto-Toivosen ja Pertti Vallitun kannattamana
ehdotti, että työryhmän kokoonpanoa muutetaan poliittisten päättäjien
osalta siten, että ryhmään nimetään opetuslautakunnan puheenjohtajisto,
sekä hallituksen edustajana Marja Ruokonen.
Merkittiin, että Leena Ahonen-Ojala poistui kokouksesta klo 19.04.
Jonna Nyyssönen ehdotti, että virkamiehiä valitaan työryhmään vain
kahdelta tasolta. Jonnan Nyyssösen ehdotus raukesi kannatuksen
puuttuessa.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus työryhmän kokoonpanosta, joten
asiasta oli äänestettävä. Äänestys toimitetaan kädennostolla.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä Ulla Huittisen ehdotus sai 12 ääntä (Huittinen,
Lehti, Riski, Karnisto-Toivonen, Nikkanen, Vesa, Suonio-Peltosalo, Tapio,
Yli-Jama, Ruokonen, Nyyssönen, Vallittu)
Mikko Lundén oli kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla.
Kaupunginhallitus hyväksyi Ulla Huittisen ehdotuksen työryhmän
kokoonpanon muuttamisesta.
Seuraavaksi äänestettiin Elina Suonio-Peltosalon ehdotuksesta
alueellisten työryhmien perustamisesta.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan kädennostolla.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä Suonio-Peltosalon ehdotus sai kolme ääntä
(Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama), Suonio-Peltosalon ehdotuksen
hylkäämistä kannatti 10 jäsentä (Karnisto-Toivonen, Nikkanen, Vesa,
Huittinen, Lehti, Riski, Nyyssönen, Ruokonen, Vallittu, Lundén).
Kaupunginhallitus hylkäsi Suonio-Peltosalon ehdotuksen alueellisista
työryhmistä.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jonna Nyyssösen ja Elina
Suonio-Peltosalon ehdotukset siitä, että Halikon lukiota ei lakkauteta eikä
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yhdistetä Salon lukioon.
Saija Karnisto-Toivonen ehdotti, että kaupunginhallitus ja
oppimisympäristön selvitysryhmä käyvät iltakoulussa yhdessä läpi
työryhmän toisen vaiheen tavoitteet.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Saija Karnisto-Toivosen
ehdotuksen.
Kaupunginhallitus hyväksyi oppimisympäristöuudistuksen toimenpiteet
talousarviokäsittelyssä ja edellä tehtyjen päätösten mukaisesti, vahvisti
työryhmän kokoonpanon muutokset edellä päätetyn mukaisesti sekä
päätti, että kaupunginhallitus ja oppimisympäristön selvitysryhmä käyvät
iltakoulussa yhdessä läpi työryhmän toisen vaiheen tavoitteet.
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Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 13.11.2018 § 424

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin raportti:
Nuorisovaltuusto / Pertti Vallittu.
Merkittiin tiedoksi.
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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: 419, 420, 421, 422, 423, 424

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

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:

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

