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Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 27. marraskuuta alkaen
yleisessä tietoverkossa.

Mikko Heiskanen
Vs. hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 426

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen
kokousta.
Vs. 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 19.11.2018 § 427

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.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Ruokonen Marja ja Suonio-Peltosalo Elina.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan yleisessä tietoverkossa 27. marraskuuta 2018.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Ruokonen Marja ja Tapio Marko.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan yleisessä tietoverkossa 27. marraskuuta 2018.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 428

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.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan
mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Merkittiin, että tämän kohdan yhteydessä sosiaalipalveluiden johtaja Eeva
Purhonen esitti selvityksen koskien vanhuspalveluiden johtajan viran
hakua. Purhonen poistui kokouksesta klo 17.12.
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SDP:n ym. valtuustoaloite maksuttomasta saattajakortista
2995/02.05.00.01/2017
Kaupunginvaltuusto 18.12.2017 § 94
Saija Karnisto-Toivonen teki SDP:n valtuustoryhmän ym. puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite saattajakortin käyttöönotosta Salossa
Kulttuuri ja liikunta kuuluu kaikille. Vamma tai pitkäaikainen sairaus
saattavat vaikeuttaa elämäntilannetta niin, että näiden pariin on vaikea
päästä ilman toisten ihmisten tukea.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Salossa otetaan käyttöön saattajakortti.
Kortti on käytössä Turun seudun 11 kunnassa ja se oikeuttaa saattajan
maksuttomaan sisäänpääsyyn kaupungin järjestämiin kulttuuri- ja
liikuntapalveluihin saattajan tai avustajan roolissa. Kortti myönnetään
avustettavalle henkilökohtaisesti ja sitä voi käyttäää yksi avustaja
kerrallaan. Kaupungin tulisi myös valmistelussa huomioida, miten muut
tapahtumajärjestäjät saataisiin mukaan kortin toiminnan piiriin.
Turussa vastaavalla kortilla pääsee seuraamaan mm. urheilua, teatteria ja
konsertteja.
Salossa 18.12.2017
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Saija Karnisto-Toivonen
Timo Tammi
Pia Hellström
Toni Raitanen
Matti Varajärvi
Saku Nikkanen
Simo Vesa
Mikko Lundén
Kai Schneider
Jaana haapasalo
Hannu Eeva
Karoliina Vierjoki-Väätäinen
Mira Aaltonen
Pekka Kymäläinen
Satu Parttimaa
Marja Ruokonen
Jonna Nyyssönen
Sanna Leinonen
Tapio Äyräväinen
Sari Pesonen
Tuukka Kahila
HeikkiTamminen
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Jani Hirvimäki
Päivi Savolainen
Juha Punta
Marjatta Hyttinen
Marjaana Mänkäri
Tauno Kanerva
Johanna Riski
Jouni Eskola
Elina Suonio-Peltosalo
Marko tapio
Sanna Lundström
Arttu Karhulahti
Pertti Vallittu
Antti Olkinuora
Leena Ahonen-Ojala
Jarkko Anttila"
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus 26.02.2018 § 91
Valmistelija:vapaa-aikapalvelujen johtaja Hilpi Tanska p. 02- 778 4700,
hilpi.tanska@salo.fi; kulttuurituottaja Jouko Kivirinta, p. 02- 778 4982,
jouko.kivirinta@salo.fi
Valtuustoaloitteessa esitetään saattajakortin käyttöönottoa Salossa.
Valtuustoaloitteessa on kerrottu, että Turun seudulla vastaava kortti on
käytössä. Turun seudun 11 kunnassa Rajattomasti liikuntaa –hankkeen
myötä on otettu käyttöön kuntien yhteinen saattajakortti, jonka
myöntämisessä kunnilla on yhteiset kriteerit. Kunnissa kortteja myöntävät
ensisijaisesti liikuntapalvelujen työntekijät, yhdessä kunnassa kortin
myöntää sosiaalipalvelujen työntekijä. Kortti on esitelty Lounais-Suomen
Liikunnan ja Urheilun sivustolla seuraavasti (www.liiku.fi/saattajakortti):
” Turun seudun 11 kunnassa, Kaarinassa, Liedossa, Maskussa,
Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Raisiossa, Ruskolla,
Sauvossa ja Turussa on käytössä yhteinen Saattajakortti. Saattajakortin
tavoite on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja
kulttuurin harrastamista.
Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien
määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin saattajan roolissa.
Uimahalleissa, kunto- ja liikuntasaleissa sekä kulttuurikohteissa toiminnan
tulee olla kaupungin järjestämää. Kortti ei siis välttämättä oikeuta
sisäänpääsyyn muiden tahojen kaupungin tiloissa järjestämiin tilaisuuksiin.
Turun seudun kunnissa asuvalla henkilöllä, jolla on avustajan tarve, on
mahdollisuus hakea Saattajakorttia koti- tai asuinkuntansa
liikuntapalveluilta.
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Kortin myöntää kunnan liikuntapalvelut hakemuksen perusteella. Korttia
anottaessa tulee esittää kuntoutus- / palvelusuunnitelma tai lääkärin tai
fysioterapeutin lausunto. Näkövammaiset saavat kortin myös esittämällä
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n näkövammakortin.
Kortti on avustettavan henkilökohtainen ja se tulee esittää kassalla.
Saattajana voi toimia kulloinkin eri henkilö. Kortti on voimassa määräajan,
enintään kolme vuotta kerrallaan.
Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla -kuntien Liikunta- ja kulttuuripalvelut
Kortin käyttöpaikat on nähtävissä kuntien sivuilla, joille pääset alla olevista
linkeistä. ”
Linkit Turun seudun eri kuntien saattajille maksutta tarjottuihin palveluihin
löytyvät yllämainitulta sivulta. Rajattomasti liikuntaa hankkeen
projektipäällikkö kertoi, että kortin käyttöikää ollaan pidentämässä viiteen
vuoteen, koska usein avustajan tarve on pysyvä, vaikkakaan aina näin ei
ole. Turun seudun 11 kunnassa saattajakortilla voi osallistua kaupungin
järjestämään toimintaan. Kortti ei välttämättä oikeuta sisäänpääsyyn
muiden tahojen kaupungin tiloissa järjestämään toimintaan.
Jos avustettavalla on olemassa kuntoutus- / palvelusuunnitelma, niin
muuta lausuntoa ei kortin saamiseen Turun seudulla tarvita, suunnitelman
esittäminen riittää. Jos suunnitelmaa ei ole, tarvitsee avustettavan saada
esim. kouluterveydenhoitajan, lääkärin tai fysioterapeutin lausunto
saattajan välttämättömyydestä palvelujen käytössä. Tämä lisää
kunnallisen terveydenhuollon työtä ja kaupungin kustannuksia. Myöskin
korttien kirjoittaminen ja luovuttaminen vaatisi esim. liikuntapalvelujen
työntekijän työaikaa. Kaupungin vapaa-aikapalvelujen organisaatiota on
pienennetty eikä ylimääräistä resurssia uusien toimintojen hoitamiseen ole.
Suomessa otetaan loppukeväästä 2018 käyttöön EU:n vammaiskortti,
jonka myöntää Kela. Lisätietoja vammaiskortista saa osoitteesta:
www.vammaiskortti.fi. Suomessa Kehitysvammaisten palvelusäätiö
koordinoi vammaiskortin toimeenpanoa. Vammaiskortin käyttö on
vapaaehtoista. Vammaiskortissa voi olla joissain tapauksissa myös
A-merkintä. Se tarkoittaa, että henkilö tarvitsee useimmiten mukaansa
avustajan tai tukihenkilön. Vammaiskorttikohteeksi pääsee esimerkiksi
sitoutumalla tarjoamaan maksuttoman sisäänpääsyn sellaisen vammaisen
henkilön avustajalle, jonka avustettavan kortissa on A-merkintä.
Kaupungin organisaatiossa vammaispalvelut voi myöntää henkilölle
henkilökohtaista apua ja tehty päätös todistaa avustajan tarpeen.
Päätösten kyseleminen esim. eri tapahtumien lipunmyynnissä ja
yksittäisten lippujen oston yhteydessä joka kerta ei kuitenkaan ole
luontevaa eikä asiakasystävällistä.
Nykytilanteessa Salossa saattajat pääsevät ilman erillistä korttia maksutta
liikuntapalvelujen hallinnoimille liikuntapaikoille ja osallistumaan saattajana
ohjattuun liikuntatoimintaan. Saattajia käytetään eniten uimahallilla.
Kassalla joko saattaja tai saatettava asiakas kertoo tarvitsevansa
saattajan mukaansa ja saattajalle annetaan kassalta maksuton kulkukortti.
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Ongelmia ei yksittäistapauksia lukuun ottamatta ole ollut. Mahdollisissa ja
joitakin kertoja esiintyneissä ongelmatilanteissa palvelujen järjestäjän tulee
voida vaatia, että saattaja liikkuu saatettavansa kanssa eikä mene esim.
kuntosalille, jos saatettava menee uimaan.
Jos kansalaisopiston kurssille osallistuja tarvitsee saattajan, pääsee
saattaja aina mukaan kurssille maksutta. Kaupungin
sisäänpääsymaksullisiin museoihin saattaja pääsee maksutta, kun asiasta
ilmoitetaan lipunmyynnissä.
Salossa asiaa on liikuntatapahtumien osalta kysytty seuraavilta
maksullisten pelitapahtumien järjestäjiltä: Salon Palloilijat / jalkapallo,
Salon Vilpas koripallo, LP Viesti lentopallo, Salon Viesti / lentopallo
1-sarja, Perniön Urheilijat / koripallo 1-sarja, Salon Wilpas / jalkapallo.
Pelitapahtumien osalta seurat ovat ilmoittaneet (yksi ei vastannut), että
saattaja pääsee tapahtumiin maksutta ja asiasta kerrotaan lipunmyynnissä
eikä etukäteisvarauksia tarvita. Yhden seuran osalta todettiin, että myös
saattajat haluavat maksaa lippunsa, koska haluavat esim. tukea
tapahtumaa järjestävää seuraa/joukkuetta. Mikäli saattajaa tarvitseva
henkilö käy peleissä aktiivisesti, voidaan saattajalle myöntää pyydettäessä
eräiden seurojen osalta maksuton kausikortti peleihin. Yksi seura kannatti
saattajakortin käyttöönottoa.
Kulttuuritapahtumien osalta saattaja-asiaa on tiedusteltu seuraavilta
kulttuuritapahtumia järjestäviltä salolaisilta yhdistyksiltä: Halikon
musiikkiyhdistys ry, Musiikkiyhdistys Leticia ry, Perniön Mieskuoro ry,
Piazza Brass ry, Salon Laulu-Sepot ry, Salon Musiikinystävät ry, Salon
Seudun Harmonikkakerho ry, Salon Teatteri ry, Salon Viihdelaulajat ry,
Teatteriyhdistys Salon Näyttämö ry, Teatteriyhdistys Vinssi ry, Kirakan
kesäteatteri ry, Näytelmäpiiri Suonäpit ry, Salo - Lasten Laulukaupunki ry,
Teatteriyhdistys Puutaivas ry, Finnish-Irish Society ry /Salon osasto, Salo
Jazz ry, Kabinettiorkesteri-yhdistys ry ja Kulttuuritalo KIVA.
Kulttuuritapahtuminen osalta lähes kaikki toimijat ovat vastanneet
tiedusteluun ja kaikilla vastanneilla toimijoilla on jo vuosia ollut käytäntönä
että saattaja pääsee veloituksetta esim. konserttiin tai teatteriesitykseen
ilman mitään korttia. Mitään suurempia haasteita tai ongelmia käytännössä
ei ole ollut, vaikkakin muutama vastaaja esitti saattajakortin käyttöönottoa.
Kulttuuritoimijat pitävät tärkeänä,että saattajan kanssa tultaessa lippu
esitykseen varattaisiin etukäteen, jotta sopiva paikka asiakkaalle ja
saattajalle voidaan varata ja myös siltä varalta että esitys on myyty
loppuun. Kultturipalvelujen kanta asiaan on sama kuin vastaajien eli
erillistä saattajakorttia ei tarvita.
Yhteenvetona toteamme seuraavan. Saattaja pääsee maksutta
käyttämään kaupungin palveluita. Kaupungin toimipisteet voidaan ilmoittaa
mukaan EU-vammaiskorttikohteiksi, kun kortti on valtakunnallisesti otettu
käyttöön. Vapaa-aikapalvelut tiedottaa EU:n vammaiskortista
esittelytekstissä mainituille salolaisille vapaa-aikapalvelujen tuottajille ja
toimittaa Kehitysvammaisten palvelusäätiöltä pyydetyt esitteet kortista
heille.
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Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen valmistelun mukaisen
vastauksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että erillisen saattajakortin
käyttöönotto ei ole Salossa tarpeellista ja että aloite katsotaan loppuun
käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti lähettää asian uudelleen valmisteltavaksi
saattajakortin kustannusten selvittämiseksi.
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 429
Valmistelija: vapaa-aikapalvelujen johtaja Hilpi Tanska p. 02 778 4700,
hilpi.tanska@salo.fi, sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen, p. 02 778
3000, eeva.purhonen@salo.fi
Kaupunginhallitus on pyytänyt saattajakortin kustannusten selvittelyä.
Saattajakortista kaupungille aiheutuvat kustannukset tulevat erilaisista
todistuksista, joiden avulla kortti myönnetään. Kuten edellä on todettu,
esim. Turussa korttia anottaessa tulee esittää kuntoutus/palvelusuunnitelma tai lääkärin tai fysioterapeutin lausunto saattajan
tarpeellisuudesta.
Palvelusuunnitelma on asiakirja, joka voi sisältää paljon muutakin tietoa
kuin saattajan tarpeen. Palvelusuunnitelman esittämisen vaatiminen
saattajakortin saamiseksi ei ole järkevää. EU:n vammaiskortti olisi
vaivattomampi tapa osoittaa saattajan tarve. Vammaispalvelusta on
myönnetty henkilökohtaista apua viimeisimmän tilaston mukaan 378
salolaiselle. Sillä päätöksellä asianomainen voi halutessaan todistaa
avustajan tarpeen ilman lääkärin tai muita todistuksia.
Terveyspalvelujen talousarvion v. 2019 toimintatietokortin mukaan
lääkärikäynti maksaa Salossa keskimäärin 197 e ja fysioterapiakäynti 83
e. Ei voida arvioida kuinka moni salolainen eri syistä (esim. toiminnallinen
rajoite, sairaus tai vamma) saattaa tarvita saattajaa eri tapahtumiin
osallistuakseen. On vaikea arvioida paljonko kortteja tultaisiin hakemaan,
jos korttia ruvettaisiin vaatimaan uimahallissa ja museoissa ja erilaisissa
kolmannen sektorin järjestämissä tapahtumissa (pelitapahtumat, teatterit,
konsertit ym.) Turussa uusia kortteja myönnetään n. 400 kpl vuosittain
(saattajakortti on ollut käytössä useita vuosia). Kortin
käyttöönottovaiheessa korttien tarve on todennäköisesti suurempi.
Jos Salossa kortteja myönnettäisiin esim. 150 kpl vuodessa lääkärin ja
fysioterapeutin todistuksilla aiheutuisi terveyspalveluille todistuksista
kustannuksia laskennallisen käyntihinnan perusteella n. 15-30 000 e.
Tarve voi alussa olla suurempikin ja aiheuttaa suuremmatkin
vuosikustannukset. Lisäksi kortit myöntävälle taholle (esim.
liikuntapalvelut) aiheutuisi kustannuksia todistusten käsittelyyn, korttien
kirjoittamiseen ja jakeluun käytetystä työajasta.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 94
§ 91
§ 429

22/2018

12

18.12.2017
26.02.2018
19.11.2018

EU:n vammaiskorttiaihetta käsiteltiin elokuussa 2018 Helsingissä pidetyillä
Soveltavan liikunnan päivillä. Siellä keskustelussa annetuissa
kommenteissa todettiin mm., että Turussa ja Porissa kaupungin (Turussa
seudullisen) saattajakortin käyttö on aiheuttanut kiusallisia tilanteita esim.
uimahallien kassoilla, jos ja kun saattajakorttia ei esim. kesäasukkailla tai
matkailijoilla ole. Hämeenlinnassa kaupungin omaa saattajakorttia
sanottiin kannatettavan niin kauan, että EU:n vammaiskortti yleistyy.
EU:n vammaiskorttia on voinut anoa Kelalta 4.6.2018 alkaen. Kortin hinta
on 10 e ja kokeilujakson aikana (2018-2020) hankitut kortit ovat kaikki
voimassa vuoteen 2028 asti. EU:n vammaiskortti A-merkinnällä
varustettuna todistaa avustajan tarpeen. A-merkintä tarkoittaa, että henkilö
tarvitsee useimmiten mukaansa avustajan tai tukihenkilön.
EU:n vammaiskortti soveltuu hyvin niihin tilanteisiin, jolloin asiakkaan
vamma ei näy päällepäin. Lipun ostohetkellä ei tarvitse selitellä miksi
tarvitsee avustajan, jos ei halua. Riittää, että näyttää EU:n vammaiskortin.
Koska väärinkäytöksiä saattajaedun suhteen ei nykyisellään ole ollut, voi
EU:n vammaiskortin käyttö olla jatkossakin vapaa-aikapalvelujen
ylläpitämissä kohteissa täysin vapaaehtoista. Saattaja pääsee nykyisen
käytännön mukaan ja jatkossakin maksutta osallistumaan, kunhan
saattajan tarpeesta ilmoitetaan ennen lipunostoa. Yksityiset ja kolmannen
sektorin palvelujen tuottajat päättävät itse omista saattajakäytännöistään.
Kaupunki voi suositella toimijoille EU:n vammaiskortin käyttöönottoa
omissa toimipisteissään.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää,
- että Salossa otetaan EU:n vammaiskortti käyttöön ja luovutaan
kaupungin oman saattajakortin valmistelusta. Vapaa-aikapalvelujen
toimipisteet ilmoitetaan EU:n vammaiskorttikohteiksi.
- ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
selvityksen tiedoksi ja katsoo valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen lisättynä
Saija Karnisto-Toivosen lisäesityksellä, jota kannatti Marja Ruokonen, että
myös kaupungin palvelut tuotaisiin palvelun piiriin ja kaupunki kannustaisi
yhdistyksiä kortin käyttöönottoon.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite omaishoitajien tukemisesta
3171/05.12.00/2018
Kaupunginvaltuusto 01.10.2018 § 135
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Intervalli jakson muuttaminen siten että esim kotihoitaja tulisi hoidettavan
luokse 3 x viikossa 4 tunnin ajaksi jolloinka omaishoitajalla olisi parempi
mahdollisuus huolehtia omasta jaksamisestaan sekä helpompi hoitaa
asioitaan. Erityisesti muistisairaiden osalta tällöin ei ympäristö vaihtuisi
eikä näin omaishoidettavan elämästä tulisi jatkuvaa uudessa paikassa
oppimista. Salossa 01.10.2018 Osmo Friberg.”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.11.2018 § 133

Valmistelijat: Vt. vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,
salla.lindegren@salo.fi, 044 772 6557 ja sosiaalipalveluiden johtaja Eeva
Purhonen, eeva.purhonen@salo.fi, 044 7783000
Omaishoitajille on tarjolla erilaisia vapaapäivävaihtoehtoja. 65 vuotta
täyttäneiden osalta kotiin on saatavilla jo tällä hetkellä kolmea eri
vaihtoehtoa: Sijaishoito, palveluseteli sekä omaishoidon tukihenkilö.
Vuoden 2018 aikana sijaishoitoa on käyttänyt 57 omaishoitajaa,
palveluseteliä 17 omaishoitajaa ja omaishoidon tukihenkilön palveluja 26
omaishoitajaa. Osa omaishoitajista toivoo vapaapäiviä lyhytaikaishoidossa
(intervallijaksoja), jotka mahdollistavat omaishoitajien vapaapäivien vieton
esimerkiksi lyhyellä lomamatkalla. Omaishoitajien vapaapäivätarpeet ovat
hyvin yksilöllisiä ja keskenään erilaisia, joten omaishoitajien tukemiseksi
tulee olla erilaisia vapaapäivämahdollisuuksia mukaan lukien
intervallijaksot. 65 vuotta täyttäneiden osalta on vuoden 2019
talousarvioon esitetty palveluseteliin lisämäärärahaa sekä toisen
omaishoidon tukihenkilön palkkaamista myös vuodeksi 2019, joiden avulla
pystytään vastaamaan aloitteessa esitettyihin asioihin.
Alle 65-vuotiaiden omaishoitajien tarpeet ovat hyvin heterogeeniset, joten
esitetty malli ei sellaisenaan palvele omaishoitajia. Suurin tarve on
ympärivuorokautiselle vapaalle, joka keskittyy viikonloppuihin ja
lyhytaikaisen ilta-aikaan. Ns. sijaishoitajan avulla myös lyhytaikaisempia
vapaan tarpeita toteutuu. Merkittävä osa omaishoidettavista on lapsia,
joten omaishoidon vapaiden järjestelyissä on otettava huomioon lapsen
turvallisuuden tunne. Usein on tärkeää, että hoitaja on ennestään tuttu.
Omaishoitajien vapaiden järjestelyissä on keskeistä kuulla perheen
mielipidettä ja tehdä järjestelyjä yhteistyössä heidän kanssaan.
Valmistelussa olevan palvelusetelin käyttöön oton jälkeen vapaan
valintamahdollisuudet monipuolistuvat myös alle 65-vuotiaiden
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oamishoidontuessa. Omaishoitajan tulee olla yhteydessä omaishoidontuen
sosiaaliohjaajaan, jos vapaan tarpeissa on tapahtunut muutoksia tai jokin
muu asia askarruttaa.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle valmistelun mukaisen vastauksen Osmo Fribergin
valtuustoaloitteeseen ja ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun
käsitellyksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 430
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman vastauksen
Osmo Fribergin valtuustoaloitteeseen ja että valtuustoaloite katsotaan
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginvaltuuston päätös talousarvion 2018 yhteydessä ympärivuorokautisen
palveluyksikön perustamisen selvittämisestä
3444/00.01.00.09/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.11.2018 § 130

Valmistelijat: vt. vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,
salla.lindegren@salo.fi, 044 772 6557 ja apulaiskaupunginjohtaja Jari
Niemelä, jari.niemela@salo.fi, 044 778 2059
Kaupunginvaltuusto päätti 27.11.2017 § 78 talousarviokokouksen
yhteydessä Saku Nikkasen ehdotuksen perusteella neuvottelujen
käynnistämisestä tilojen vuokraamiseksi ympärivuorokautisen
palveluyksikön perustamista varten.
Saku Nikkanen Simo Vesan, Marjatta Halkilahden, Saija Karnisto-Toivosen
ja Jaana Haapasalon kannattamina ehdotti, että vanhuspalvelut
käynnistävät tilojen vuokraamista koskevat neuvottelut
ympärivuorokautisen palveluyksikön perustamista varten. Yksikkö on
lähtökohtaisesti 30-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka
voi olla myös kevyemmän hoidon yksikkö, jonka asukkaat eivät tarvitse
ympärivuorokautista hoitoa, mutta eivät enää pärjää kotihoidon turvin.
Neuvottelut tiloista käydään vuoden 2018 aikana niin, että toiminta voisi
alkaa vuonna 2019. Vuokrasopimus ja ehdot tuodaan päätettäväksi
vuoden 2018 aikana.
Vanhuspalveluihin odottavien määrä sekä odotusajat ovat laskeneet koko
alkuvuoden. Odottajien määrää seurataan viikoittain. 16.10.2018 odottajia
oli yhteensä 19, joista seitsemän oli TK-sairaalassa, yksitoista kotona ja
yksi muualla. Keskimääräinen odotusaika ajalla 1.5–31.8.2018 oli 32 vrk,
vaihteluvälin ollessa 0-90 vrk asiakkaiden toiveista riippuen. Tilanne on
kaikkiaan hyvä.
Kaupungin vapaat tilat kustannuksineen on kartoitettu alkuvuodesta, kun
Vuorelalle kartoitettiin väistötilaa. Kaupungissa on Esperi Care Oy:n
yksikkö, joka soveltuu Nikkasen aloitteeseen. Nykytilanteessa sekä
keskusteluissa olevien linjausten (välimuotoinen asuminen) perusteella 30
paikkaista tehostetun palveluasumisen yksikköä ei ole syytä vuokrata. Sen
sijaan voidaan arvioida ns. välimuotoista asumistarvetta, joka voidaan
tuottaa omana toimintana tai ostopalveluna palvelusetelillä. Edellä
mainittuun ko. yksikön sijainti ei ole siihen tarkoitukseen paras
mahdollinen.
Tehostetun palveluasumisen yksikkönä (henkilökuntaa paikalla 24/7)
Perniön palvelukeskus vastaa kokoluokaltaan (20 asukasta) ja
vuokrakuluiltaan Esperi Omenapuistoa. Tehostetun palveluasumisen
yksikkönä vuosikustannus olisi noin 1 040 000 euroa (toimintakate arviolta
715 000 euroa). Tavallisen palveluasumisen yksikkönä (henkilökuntaa
paikalla aamu- ja iltavuorossa) vuosikustannus olisi arviolta noin 450 000
euroa.
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Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista
ja palveluja, jossa henkilökuntaa on paikalla päivittäin aamu- ja
iltavuorossa. Palveluasumiseen sisältyy hoidon ja huolenpidon lisäksi
ateriapalvelut ja vaatehuolto.
Salossa on tällä hetkellä tarjolla välimuotoisena asumisratkaisuna
28-paikkainen Perniökoti, jossa on henkilökuntaa paikalla aamu- ja
iltavuorossa, yhteisöllinen 5-paikkainen tukiasumisyksikkö Koivulehdossa
sekä lyhytaikaiseen asumiseen Rauhalan 11-paikkainen
tukiasumisyksikkö. Lisäksi kolme asiakasta on sijoitettu perhehoitoon.
Palveluasumisen palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen
palvelukodin hoidon ja hoivan kustannuksista setelin suuruisen summan.
Muista kustannuksista asiakas huolehtii itse. Palveluasumisen
palvelusetelin etuna on se, että palvelua voidaan hankkia vähitellen
tarpeen mukaan. Tämän lisäksi palveluseteliasiakkaat voisivat hoidon
tarpeen muuttuessa saada tehostetun palveluasumisen palvelusetelin
samaan yksikköön, jolloin asiakkaiden ei tarvitsisi muuttaa yksiköstä
toiseen. Palveluseteli lisää asiakkaiden valinnanvapautta.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1) toteaa, ettei oman uuden tehostetun tai välimuotoisen palveluasumisen
yksikön perustaminen ole edellä valmistelussa lausutun mukaisesti
toiminnallisesti tai taloudellisesti perusteltua ja että vuoden 2019
talousarvioehdotuksen sisältyy palvelusetelin käytön laajentaminen
tavalliseen palveluasumiseen; ja
2) toimittaa selvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Esittelijä muutti keskustelun kuluessa päätösehdotuksensa seuraavasti:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1) toteaa, ettei oman uuden tehostetun tai välimuotoisen palveluasumisen
yksikön perustaminen ole edellä valmistelussa lausutun mukaisesti
muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tässä vaiheessa toiminnallisesti tai
taloudellisesti perusteltua ja että vuoden 2019 talousarvioehdotukseen
sisältyy palvelusetelin käytön laajentaminen tavalliseen palveluasumiseen;
ja
2) seuraa odotusaikojen kehittymistä tarkasti ja reagoi tarvittaessa.
3) toimittaa selvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 431
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman selvityksen tiedoksi.
Päätös:
Saku Nikkanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Mikko Lundén, Simo Vesa ja Marja Ruokonen kannattivat Nikkasen
esitystä.
Pertti Vallittu sanoi olevansa valmis kannattamaan asian palautusta
uudelleen valmisteltavaksi edelletyksellä, että tutkitaan Kukonkallion
sisäilmatilanne. Mira Aaltonen kannatti Vallitun ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä vs. kaupunginjohtajan ehdotus sai
6 ääntä (Wallius, Huittinen, Lehti, Riski, Tapio, Yli-Jama) ja Nikkasen
ehdotus 7 ääntä (Karnisto-Toivonen, Nikkanen, Vesa, Ruokonen, Lundén,
Vallittu, Aaltonen).
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Saku
Nikkasen ja Pertti Vallitun ehdottamalla tavalla.
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Vihreän valtuustoryhmän ym. aloite kokoaikaisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden
palauttamisesta
469/12.06.01.02/2018
Kaupunginvaltuusto 05.02.2018 § 16
Mira Aaltonen teki Vihreän valtuustoryhmän ym. puolesta seuraavan
aloitteen:
"ALOITEKOKOAIKAISEN SUBJEKTIIVISEN PÄIVÄHOITO-OIKEUDEN
PALAUTTAMISESTA
Työttömiltä odotetaan joustavaa keikkatöiden vastaanottamista tai
yritystoimintaa, ja osallistumista TE-toimistojen aktivointitoimiin. Lasten
vanhemmilla on erityisen vaikeaa osallistua, koska työttömien lasten
oikeutta päivähoitoon on Salossa rajattu. Rajaus vaikeuttaa monien
perheiden arkea ja työttömän vanhemman työllistymistä, kun keikkatyön
vastaanottaminen voi käydä mahdottomaksi ilman kokopäiväistä
päivähoitoa. Työllistymisen estämiseen ei luulisi olevan varaa, kun Salon
työttömyysaste on lähes 13 prosenttia.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen vaikeuttaa keikkatyön
vastaanottamista, jos puolipäiväisessä hoidossa olevan lapsen hoito ei
järjesty. Tällä hetkellä kunnan on järjestettävä hoitopaikka kahden viikon
kuluessa. Se on aktiivimallin oloissa pitkä odotusaika. Kunnan vaikeus
järjestää päivähoitoa ei saa johtaa siihen, että vanhempien
työttömyysturva leikkautuu. Työttömänä olevien vanhempien perheissä
lapset joutuvat kaksinkertaisesti huonoon asemaan. He ovat vailla täyttä
oikeutta varhaiskasvatukseen ja samalla perheen toimeentuloa leikataan.
Päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa myös erityisen tuen tarpeen
perheet eriarvoiseen asemaan. Erityisen tuen tarpeen perheet ovat
oikeutettuja täysimääräiseen päivähoitoaikaan. Kuitenkin leimaantumisen
pelkoja päiväkodin johtajien harkintavalta perheiden tilanteen suhteen voi
estää lapsien pääsyn kokoaikaisen päivähoidon piiriin, vaikka tarve olisi
suuri.
Kunnan byrokratia on kasvanut myös vanhempien työtilanteen valvomisen
ja seuraamisen myötä. Lapsen etu vaarantuu myös tilanteissa, joissa lapsi
joutuu vaihtamaan ryhmää vanhemman jäädessä työttömäksi, ja sen
vuoksi hoitoaika puolittuu . Lapsi voi joutua jälleen vaihtamaan
hoitopaikkaa, kun vanhempi saa jälleen työtä ja lapselle tulee etsiä
kokoaikainen päivähoitopaikka. Jatkuvat muutokset rasittavat myös
päivähoitoryhmiä.
Oppimista mittaavissa Pisa-tutkimuksissa Suomi on kärkimaita , mutta
tulokset ovat laskusuunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni
Grahn-Laasonen on huolissaan nuorten syrjäytymisestä ja sosiaalisen
taustan vaikutuksen vahvistumisesta oppimistuloksissa . Varhaiskasvatus
tukee oppimista ja sillä on tutkimusten mukaan suuri vaikutus
syrjäytymisen ehkäisyssä . Grahn-Laasonen pitää ongelmallisena, että
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juuri ne lapset, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten, osallistuvat
vähiten. Näitä ovat pienituloisten, työttömien ja maahanmuuttajien lapset.
OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö ) ihmettelee, miksi
Suomessa niin pieni osa ikäluokasta , noin 70 prosenttia, osallistuu
varhaiskasvatukseen. Muissa Pohjoismaissa osallistumisaste on lähellä
sataa. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen varhaiskasvatuksen
osallistumisastetta.
Lapsiasiavaltuutettu on lausunut , että varhaiskasvatuksen heikennykset
ovat vieneet tilannetta selkeästi huonompaan suuntaan ja ovat rikkoneet
varhaiskasvatuslain tavoitteita. Lastensuojelujärjestöt ovat antaneet
lausuntoja, että heikennykset varhaiskasvatukseen eriarvoistavat lapsia ja
leimaavat heikommassa asemassa olevia perheitä. Suomen Psykologiliitto
on varoittanut, että varhaiskasvatukseen kohdistuvat säästöt maksetaan
lastenpsykiatrian ja lastensuojelun lisääntyvinä kuluina.
Tasavertainen ja kaikille oikeutettu päivähoito -oikeus on tärkeä erityisesti
heikompiosaisille perheille, sillä se tutkimusten mukaan tasaa
koulutukseen ja tulotasoon liittyvää yhteiskunnallista epätasa-arvoisuutta,
sekä toimii ennaltaehkäisynä olemassa olevien ongelmien syvenemiselle.
Tasapainoinen ja laadukas varhaiskasvatus ennaltaehkäisee myös
koulupudokkuutta ja syrjäytymistä.
Mira Aaltonen
Kai Schneider
Marja Ruokonen, VAS
Jonna Nyyssönen
Saku Nikkanen, SD
Leena Ahonen-Ojala
Satu Parttimaa
Timo Tammi
Simo Vesa
Sari Pesonen
Saija Karnisto-Toivonen
Pertti Vallittu
Jarkko Anttila
Annika Fagerström
Jaana Haapasalo
Hannu Eeva
Katja Taimela"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Opetuslautakunta 06.11.2018 § 120

Valmistelijat: varhaiskasvatuspäällikkö Anna Karlsson,
anna.karlsson@salo.fi, puh. 02 778 7850, palveluohjaaja Marja Kuisma,
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marja.kuisma@salo.fi, puh. 02 778 7943.
Varhaiskasvatuslain 540/2018 12 § mukaan lapsella on ennen
perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista subjektiivinen
oikeus 20 tuntia viikossa varhaiskasvatukseen kunnan järjestämässä
paikassa sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa
tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa.
Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana, jolta voidaan
suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua
äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa.
Edellä säädetystä poiketen varhaiskasvatusta on järjestettävä
kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat
työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetulla tavalla työskentelevät
kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa
työssä päätoimisesti. Edellä mainitun tilanteen päätyttyä varhaiskasvatusta
on edelleen järjestettävä kahden kuukauden ajan, paitsi jos lapsen
vanhempi tai muu huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta
lasta tai jää eläkkeelle.
Lapsella on lisäksi oikeus säädettyä (20 tuntia viikossa) laajempaan
varhaiskasvatukseen siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen
vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen
työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen,
kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Lapsen osallistuessa perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen tai
perusopetukseen ei varhaiskasvatusta ole järjestettävä. Varhaiskasvatusta
on järjestettävä kuitenkin osa-aikaisesti, mikäli lapsella on oikeus
säädettyä (20 tuntia viikossa) laajempaan varhaiskasvatukseen.
Mikäli subjektiivisen varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen
varhaiskasvatuksen tarve ennakoimattomasti laajentuu huoltajan
työssäkäynnin tai opiskelun, työllistymistä edistävään palveluun
osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, on kunnan
kuitenkin järjestettävä laajentuneen tarpeen mukainen
varhaiskasvatuspaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta.
Varhaiskasvatuslain 15 §:n mukaan oikeus samaan
varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa
isyysrahajaksojen aikana. Lisäksi oikeus samaan
varhaiskasvatuspaikkaan säilyy päiväkodissa ja mahdollisuuksien mukaan
perhepäivähoidossa lapsen subjektiiviseen oikeuteen liittyvissä
muutoksissa.
Salossa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 tuntiin viikossa
astui voimaan 1.8.2016 (Kaupunginvaltuusto 7.3.2016 § 17).
Subjektiivisen oikeuden rajauksen piirissä oleville lapsille on mahdollisuus
valita varhaiskasvatuslain mukaisesti 20 h varhaiskasvatusta joko
osa-aikaisena 4 h joka arkipäivä tai osa-viikkoisena, 2½ päivää viikossa.
Kunta päättää toiminta-ajat ja toimintapäivät lapsikohtaisesti.
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Palveluohjaajilla ja päiväkodin johtajilla on oikeus myöntää laajennettu
varhaiskasvatusoikeus kokoaikaisena, jos
– lapsi tarvitsee kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea jollekin
osa-alueelle
– lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta lastensuojelun avohuollon tukitoimena
– lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta oppiakseen suomen kieltä
– lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta perheen olosuhteista johtuen
Syyskuussa 2018 kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä on
ollut yht. 2064 lasta, joista subjektiivisen 20 tunnin oikeuden piirissä on
178 lasta. Subjektiivisen oikeuden piirissä olevista lapsista laajennettu
oikeus on myönnetty 74 lapselle.
Salon varhaiskasvatuksen asiakkaille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely
lokakuussa 2017. Vertailtaessa varhaiskasvatuksen rajauksen piirissä
olevien lasten sekä muiden palveluntarpeiden piirissä olevien lasten
huoltajien käsityksiä varhaiskasvatuslain toteutumisesta, ei merkittäviä
eroja löytynyt. Kummassakin vertailuryhmässä 93.3 % vastaajista antoi
arvosanan 4 tai 5 asteikolla 1-5, jossa 5 on erinomainen.
Molemmissa ryhmissä yli 90 % vastaajista olivat tyytyväisiä tai erittäin
tyytyväisiä varhaiskasvatuksen palveluihin ja palveluiden järjestämiseen.
Vanhempien mielestä varhaiskasvatuslain tavoitteet toteutuvat yhtä hyvin
20 h/viikko järjestettävässä varhaiskasvatuksessa kuin kokoaikaisessa
varhaiskasvatuksessa.
Yhteenveto
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisella ei ole vaikutusta
huoltajien töiden tai opiskelun aloittamiseen eikä työllistymistä edistävään
palveluun tai kuntoutukseen osallistumiseen. Varhaiskasvatuslain mukaan
kunnan on järjestettävä laajentuneen tarpeen mukainen
varhaiskasvatuspaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta.
Salossa lapsen varhaiskasvatuspaikka ja ryhmä pyritään pitämään
samana palveluntarpeissa tapahtuvista muutoksista huolimatta.
Laajennettua varhaiskasvatusta on myönnetty varhaiskasvatuslain hengen
mukaisesti matalan kynnyksen palveluna.
Varhaiskasvatusoikeuden rajauksen myötä hoitopaikkojen käyttö on
tehostunut, kun samalle hoitopaikalle on voitu sijoittaa kaksi lasta. Tämän
seurauksena Salon keskusta-alueelle on voitu jättää kokonaisia ryhmiä
täyttämättä ja henkilökuntaa palkkaamatta. Mikäli subjektiivisen
varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta luovutaan ja huoltajat saavat valita
haluamansa varhaiskasvatuksen laajuuden, ei varhaiskasvatuspaikkojen
tehokas käyttö toteudu Salon strategian mukaisesti. Rajauksesta
luopumisesta seuraisi myös, että esioppilailla olisi oikeus saada
varhaiskasvatusta 20 tunnin esiopetuksen lisäksi. Päätöksellä olisi siten
vaikutusta myös esiopetusryhmien muodostamiseen.
Ennakkoarviointi subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen
vaikutuksista sekä subjektiivisen rajauksen poistamisen
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kustannusvaikutukset on arvioitu kaupunginvaltuustolle 5.3.2018 § 26.
Ennakkoarviointi on oheismateriaalina.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi, toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle sekä ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun
käsitellyksi.
Päätös:
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 432
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee opetuslautakunnan antaman vastauksen tiedoksi ja katsoo
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Mira Aaltonen esitti asian siirtämistä vuoden 2020 budjettivalmisteluun ja
valtuuston uudelleen äänestettäväksi. Ehdotusta kannattivat Saku
Nikkanen ja Marja Ruokonen.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä vs. kaupunginjohtajan ehdotus sai
8 ääntä (Wallius, Tapio, Yli-Jama, Huittinen, Lehti, Riski, Vallittu, Lundén)
ja Aaltosen ehdotus 5 ääntä (Karnisto-Toivonen, Nikkanen, Aaltonen,
Ruokonen, Vesa).
Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 8-5.
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Työllisyyspalveluiden yleis- ja kohdeavustukset yhdistyksille
3619/02.05.01.03.00/2018
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 433
Valmistelija: työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta, p. 044 7782161,
minna.k.virta@salo.fi
Kaupunginhallituksen kokouksessa 12.11.2018 pyydettiin selvitystä siihen,
mitä muutoksia työllisyyspalveluiden yleis- ja kohdeavustusten
myöntämissääntöihin on tehty koskien tällä hetkellä haussa olevia
avustuksia.
Kaupunginhallitus on 20.11.2017 § 226 hyväksynyt seuraavat avustuksen
myöntämisen periaatteet.
Yhdistyksille työllisyydenhoitoon liittyvät yleis- ja kohdeavustukset ovat
siirtyneet sosiaalipalveluista kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalveluiden
myönnettäviksi. Avustusten hakuun esitetään avointa hakuprosessia siten,
että seuraavalle vuodelle myönnettävistä avustuksista päätetään
loppuvuodesta, kun talousarvio on vahvistettu.
Työllisyysavustusta voidaan myöntää sellaisille yhdistyksille, joiden
toiminta kohdistuu suoraan salolaisten heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen.
Taloudellisina avustuksina myönnetään yleisavustusta toiminnan
tukemiseen ja kohdeavustusta erityiseen hankkeeseen. Avustettavan
toiminnan tulee tukea tai täydentää Salon kaupungin työllisyyspalveluiden
toimintaa ja kaupungin työllisyysohjelman 2017-2018 tavoitteiden
toteutumista.
Avustustoiminnassa pyritään pitkäjänteiseen kumppanuuteen ja
kolmannen sektorin toimintaedellytysten tavoitteelliseen kehittämiseen.
Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka kaupunki on kilpailuttanut, jota
kaupunki ostaa hakijalta tai johon kaupunki muuta kautta myöntää
avustusta. Työllisyysavustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan
tarkoitukseen muualta haetut ja/tai saadut avustukset ja tuet.
Hakumenettely toteutetaan avoimella haulla kaupungin käytäntöjen
mukaisesti. Tuen hakemisessa ja myöntämisessä huomioidaan Salon
kaupunginhallituksen 03.10.2011 määrittelemät periaatteet yhdistysten
tukemiseksi. Tuen myöntämisestä päättää hallintosäännön mukaisesti
työllisyyspalveluiden esimies. Tukea maksettaessa avustusta saava
yhdistys sitoutuu raportoimaan pyydetyllä tavalla avustettavan toiminnan
toteuttamisesta ja avustuksen käyttämisestä kyseisellä ajanjaksolla.
Toiminta-avustusten myöntämisen edellytykset:
1. Hakija on rekisteröity yhdistys, joka on toiminut vähintään yhden
kalenterivuoden ennen avustuksen hakua.
2. Hakijan kotipaikka on Salo. Jos kyseessä on valtakunnallinen tai
maakunnallinen yhdistys, tulee yhdistyksellä olla toimintaa Salossa,
esimerkiksi alaosasto. Tuen myöntämisessä voidaan kuitenkin huomioida
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myös valtakunnalliset toimijat, jotka ovat laajentamassa toimintaansa
Saloon.
3. Avustusta myönnetään yhdistykselle sen toiminnan tukemiseen.
Yhdistyksen elinkeinotoimintaa ei voida tukea avustuksella.
4. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan
toimintasuunnitelman sisältö, kohderyhmälle tuotetut palvelut, toiminnan
laajuus, alueellinen kattavuus, säännöllisyys ja vaikuttavuus kuntalaisiin,
erityisesti suhteessa Salon työllisyysohjelman tavoitteisiin. Avustettava
toiminta kohdistuu salolaisiin työttömiin työnhakijoihin siten kuin julkinen
työvoima- ja yrityspalvelulaki on määritellyt työttömän. Tuen
myöntämisessä huomioidaan tuetun toiminnan kohdistuminen erityisesti
seuraaviin kohderyhmiin: pitkäaikaistyöttömät, kunnan osarahoittaman
työmarkkinatuen piirissä olevat työttömät ja nuorisotakuun piirissä olevat
työttömät työnhakijat.
5. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen
asema (säästöt, muu varallisuus) ja oma varainhankinta. Toiminta-avustus
voi olla korkeintaan 50 % avustuksen kohteena olevan toiminnan
talousarvion mukaisista menoista. Avustusta haettaessa hakijan tulee
ilmoittaa samaan tarkoitukseen myös muualta kuin Salon kaupungilta
haetut ja saadut tuet ja avustukset.
6. Hakijan tulee toimittaa liitteenä
- toimintasuunnitelma sille vuodelle, jolle avustusta haetaan
- talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta haetaan
- viimeisin hyväksytty tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen
liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä
tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma.
- viimeisin tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto
7. Hakijan tulee toimittaa voimassa olevat säännöt.
8. Salon kaupungin avustukset myönnetään kullekin hakijalle vain yhdeltä
lautakunnalta/palvelualueelta.
9. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.
10. Myöhästyneenä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.
Työllisyyspalveluiden yleis- ja kohdeavustukset yhdistyksille 2019 ovat
haettavana 23.11.2018 mennessä näillä ehdoilla:
Työllisyysavustusta voidaan myöntää sellaisille yhdistyksille, joiden
toiminta kohdistuu suoraan salolaisten pitkäaikaistyöttömien (vähintään
vuoden työttömyys) työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen.
Taloudellisina avustuksina myönnetään yleisavustusta toiminnan
tukemiseen ja kohdeavustusta erityiseen hankkeeseen. Avustusta ei
myönnetä kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Avustettavan
toiminnan tulee tukea tai täydentää Salon kaupungin työllisyyspalveluiden
toimintaa ja kaupungin työllisyysohjelman tavoitteiden toteutumista.
Avustustoiminnassa pyritään pitkäjänteiseen kumppanuuteen ja
kolmannen sektorin toimintaedellytysten tavoitteelliseen kehittämiseen.
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Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka kaupunki on kilpailuttanut, jota
kaupunki ostaa hakijalta tai johon kaupunki muuta kautta myöntää
avustusta. Työllisyysavustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan
tarkoitukseen muualta haetut ja/tai saadut avustukset ja tuet.
Vuoden 2019 avustusten myöntämisen kriteereihin tehtiin muutama
muutos. Vuoden 2018 avustushausta saaduilla kokemuksilla
tarkennuksilla haluttiin selkiyttää hakua siten, että yhdistykset hakevat
tukea kaupungin työllisyyspalveluiden toimintaa ja työllisyysohjelmaa
tukevaan toimintaan.
Uudessa avustushaussa haluttiin tarkentaa kohderyhmä-osiota, koska
käytännössä pitkäaikaistyöttömät ovat työllisyyspalveluiden toiminnan
ydintä. Ajatellen esim. TYP-toiminnassa asiakkaana olevia heikossa
työmarkkina-asemassa olevia nuoria tai vanhempia työnhakijoita, ovat he
käytännössä yleensä pitkäaikaistyöttömiä tai kunnan osarahoittaman
työmarkkinatuen piirissä olevia. Hiljattain työttömäksi jääneille nuorille on
tällä hetkellä hyvin TE-palveluja tarjolla. Lisäksi syksyllä alkoi TEM:n
pilottina Nuoret kohti työtä! -palvelu, joka on lähtenyt Salossa hyvin
käyntiin.
Avustushaulla haetaan pitkäaikaisia kumppanuuksia. Tähän mennessä
avustettavat toiminnat ovat kohdistuneet pitkäaikaistyöttömiin. Uudessa
avustushaussa haluttiin myös muistuttaa, ettei kuntouttavan työtoiminnan
järjestämistä voida avustaa, koska sitä hankitaan yhdistyksiltä
ostopalveluna.
Hallintosäännön mukaan työllisyyspalveluiden esimies päättää
myönnettävistä työllistämisavustuksista.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä esitetyt työllisyyspalveluiden yleis- ja
kohdeavustusten myöntämisperusteet.
Päätös:
Saku Nikkanen esitti, että mennään vuoden 2017 voimassa olleilla
säännöillä. Simo Vesa ja Mikko Lundén kannattivat Nikkasen ehdotusta.
Esittelijä täydensi päätösehdotusta siten, että kaupunginhallitukselle
selvitetään hakuprosessin tulokset ja vaikutukset, ja tuodaan
myöntämisperusteet kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ennen
seuraavaa hakua.
Saku Nikkanen ehdotti myös, että hakuaikaa jatketaan ja viranhaltijat
harkitsevat hakuajan pituuden. Mikko Lundén kannatti Nikkasen
ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
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Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 6
ääntä (Huittinen, Lehti, Riski, Tapio, Vallittu, Yli-Jama) ja Nikkasen
ehdotus 7 ääntä (Karnisto-Toivonen, Nikkanen, Vesa, Ruokonen,
Aaltonen, Lundén, Wallius).
Kaupunginhallitus hyväksyi Nikkasen ehdotuksen äänin 6-7.
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Vanhuspalveluiden johtajan virkavaali
3202/01.01.01.01/2018
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 434

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi,
puh. 044 778 2059
Vanhuspalveluiden johtaja Hannele Lyytinen irtisanoutui virasta 1.7.2018
alkaen. Hallintosäännön 55 ja 56 §:n mukaisesti kaupunginhallitus julisti
viran haettavaksi ja valitsee vanhuspalveluiden johtajan.
Viranhakua koskeva kuulutus ja hakuilmoitus oli nähtävänä Salon
kaupungin ilmoitustaululla (www.salo.fi/ilmoitustaulu) 4.-26.10.2018.
Hakuilmoitus julkaistiin TE-Palvelujen ja Kuntarekryn verkkosivuilla
(www.te-palvelut.fi, www.kuntarekry.fi), Oikotie.fi -verkkopalvelussa sekä
Turun Sanomissa (7.10.2018).
Hakuilmoituksessa todetaan:
"Vanhuspalveluiden johtaja vastaa palvelualueen johtamisesta sekä
palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä kaupungin ikääntyneelle
väestölle. Palvelualue muodostuu keskitetyistä neuvonta- ja
arviointipalveluista, kotihoidosta ja sen tukipalveluista sekä
ympärivuorokautisesta hoidosta. Palvelut toteutetaan monituottajamallilla.
Käytössä on SHQS laatujärjestelmä.
Palvelualueella on noin 540 vakituista työntekijää. Suoria alaisia on 22.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa
johtamisosaamista, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, laajaa ja
monipuolista asiantuntemusta gerontologiasta, ikääntyneiden
palvelujärjestelmästä ja sen kehittämismahdollisuuksista sekä laatutyön ja
kunnallishallinnon tuntemusta.
Viran tehtäväkohtainen palkka on 4.971,79 euroa kuukaudessa."
Kaksikymmentä hakijaa jättivät hakemuksen määräaikaan 26.10.2018 klo
12.00 mennessä. Hakijoista 19 täyttivät viran muodollisen
kelpoisuusvaatimuksen. Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa: Hanna
Kesänen, Päivi Kujala, Salla Lindegren ja Tarja Miikkulainen.
Haastatteluryhmänä toimivat kaupunginhallituksen valitsemat
kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Elina Suonio-Peltosalo ja Ulla
Huittinen sekä jäsenet Saku Nikkanen ja Marja Ruokonen ja
sosiaalipalveluiden johtaja, henkilöstöpäällikkö ja apulaiskaupunginjohtaja.
Haastattelut suoritettiin 8.11.2018.
Hakuilmoituksessakin mainitut tehtävän menestyksellisen hoitamisen
edellytykset täyttää haastatteluryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan
hakijoista parhaiten Salla Lindegren. Valitsijaryhmä perustelee kantaansa
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sopivan koulutustaustan ja työkokemuksen lisäksi haastatteluissa ja
muuten esiin tulleilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, joista tehtävässä
menestymisen kannalta keskeisiä ovat motivaatio, kehittämisaktiivisuus,
positiivisuus, palveluasenne ja näytöt esimerkillisestä
johtamisosaamisesta.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää valita terveystieteiden maisteri Salla Lindegrenin
toistaiseksi voimassa olevaan vanhuspalveluiden johtajan virkaan edellä
valmistelutekstissä lausutuin perusteluin.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Muutos maapolitiikan ja yleiskaavallisen ohjelman ohjausryhmän kokoonpanoon
valtuustokaudella 2017-2021
3355/00.00.01.01/2018
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 435

Valmistelijat: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020 ja hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi,
puh. 02 778 2030
Päivi Savolainen on pyytänyt 21.10.2018 lähetetyllä sähköpostilla eroa
kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä ja lautakunnan 1.
varapuheenjohtajan tehtävästä työkiireiden vuoksi. Savolainen jatkaa
edelleen valtuutettuna ja kaupunginhallituksen varajäsenenä.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt päätöksellään 5.11.2018 § 149 Päivi
Savolaiselle eron kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä ja 1.
varapuheenjohtajan tehtävästä sekä valinnut hänen tilalleen uudeksi
jäseneksi Taina Kosken ja hänen varajäsenekseen Noora Hammarin sekä
määrännyt 1. varapuheenjohtajaksi Marjaana Mänkärin lautakunnan
toimikauden loppuun saakka.
Kaupunginhallitus on valinnut päätöksellään 19.6.2017 jäsenet
maapolitiikan ja yleiskaavallisen ohjelman ohjausryhmään
valtuustokaudelle 2017 -2021. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin
kaupunginjohtaja Lauri Inna ja viranhaltijajäseniksi kaupunkikehitysjohtaja
Mika Mannervesi, kaupungingeodeetti Ari Vainio ja kaupunginarkkitehti
Jarmo Heimo. Ohjausryhmän kokoonpanoon valittiin myös
kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajisto. Lisäksi kaupunginhallitus
nimesi edustajikseen Ilkka Uusitalon, Marko Tapion, Simo Paassillan ja
Marjatta Halkilahden.
Työryhmän viranhaltijajäseneksi valittu kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo
jää eläkkeelle 31.12.2018 eikä hänen tilalleen valita uutta jäsentä.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkikehityslautakunnan 1.
varapuheenjohtaja Marjaana Mänkäri kuuluu lautakunnan
puheenjohtajistoon kuuluvana maapolitiikan ja yleiskaavallisen ohjelman
ohjausryhmään kaupunginhallituksen 19.6.2017 tekemän työryhmän
kokoonpanoa koskevan päätöksen mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 436

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Vs. kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin seuraavat selostukset:
- Henkilöstöjaosto / Anna-Leena Yli-Jama
- Maakuntahallitus / Juhani Nummentalo
- Vapaa-ajan lautakunta / Simo Vesa
- Tasa-arvo toimikunta / Simo Vesa
- Rakennus- ja ympäristölautakunta / Pertti Vallittu
- Sairaalapäivät / Jerina Wallius
- Puheenjohtajaneuvosto / Juhani Nummentalo
Merkittiin tiedoksi.
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Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 437

Kaupunginhallitukselle esitellään seuraavat oheismateriaalina olevat lautaja johtokuntien pöytäkirjat:
Opetuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

6.11.2018
7.11.2018

Vs. 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 19.11.2018 § 438

Kaupunginhallituksen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 12.11. 18.11.2018 tehdyt kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
kuntalain 91 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy päätökset täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin
ne kuntalain mukaan ovat otettavissa kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Muut mahdolliset asiat
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 439
Arviointikertomukseen annetut vastaukset
Puheenjohtaja ilmoitti, että tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen
annettavat vastaukset puuttuvat edelleen. Vastaukset tulisi toimittaa
kaupunginhallitukselle joulukuun 10. päivään mennessä.
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätös 25.10.2018 § 56 sakoja umpikaivolietteiden jätteen kuljetuksesta, päätöksestä valittaminen
Päätettiin, että asia käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 3.12.
klo 11.30, johon tuodaan valmisteltu valituskirjelmä.
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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:
426 - 433, 435 - 439
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälä:
434
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: 434

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.

