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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 22
Hallintosäännön § 146 mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja
toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kuntalain 103 §:n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun
vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä.
Kokouskutsu on hallintosäännön 99 §:n mukaan toimitettu osallistujille ja
julkaistu verkkosivulla vähintään 5 päivää ennen valtuuston kokousta.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle
kutsutuksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenille
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 23
Kaupunginvaltuuston 5.6.2017 § 2 mukaan mukaan tarkastetaan kokousta
seuraavana maanantaina ja sen tarkastaa kaksi kokouksessa tehtävään
nimettyä valtuutettua.
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa
kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan 11.3.2019 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
kaupungin tietoverkossa 12.3.2019.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi valtuutetut Marja Ruokonen ja Päivi Savolainen.
Päätös:
Koska esitetyt valtuutetut eivät olleet paikalla, valittiin
pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Liede ja Tauno Kanerva.
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Asioiden käsittelyjärjestys
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 24
Hallintosäännön 111 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan
mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto
Kaupunginhallitus on pitänyt kokouksen tänään klo 17 ja esittää valtuuston
käsittelyyn kahta lisäpykälää.
Kuntalain §95 mukaan valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu
kokouskutsussa, ja joka on valmisteltu 93§:ssä tarkoitetulla tavalla. Jos
asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen,
vaikka sitä ei ole mainittu kutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös
asian ottamisesta on tehtävä yksimielisesti. Kaupunginhallituksen nyt
esittämät kaksi lisäpykälää on valmisteltu asianmukaisesti, joten niiden
ottamiseksi käsittelyyn riittää kaupunginvaltuuston yksinkertainen
enemmistöpäätös.
Kumpaankaan pykälään ei ole varattu kaupungin talousarviossa
määrärahaa, joten asiat on tuotava kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Asian
ottaminen valtuuston käsittelyyn kiireellisenä on perusteltua, sillä käsittelyn
viivästyminen on omiaan aiheuttamaan kaupungille merkittävää
taloudellista haittaa, mikäli IoT Park ei saa tarpeellisia investointeja tehtyä
aikataulussa, ja työpaikkojen tulo Saloon tämän vuoksi vaarantuisi.
Esitän, että kaupunginvaltuusto ottaa käsittelyyn kokouksen pykäliksi 25 ja
26 seuraavat asiat:
25 § Lisämääräraha osakassopimuksen mukaisen lisärahoituksen
sijoittamiseksi Salon IoT Park Oy:öön
26 § Lainan myöntäminen Salon IoT Park Oy:lle
Tämän jälkeen Sanna Lundström ilmoitti olevansa esteellinen koska
työnantajansa on IoT Park Oy:n tilintarkastaja. Kaupunginjohtaja Lauri
Inna ilmoitti myös olevansa esteellinen, koska on Salon IoT-Park Oy:n
hallituksessa. Sanna Lundström ja Lauri Inna poistuivat kokouksesta klo
18.12 ja heidän tilalleen tulivat Ralf Hellsberg jäseneksi ja esittelijäksi Jari
Niemelä.
Kaupunginvaltuusto päätti lisätä kaupunginhallituksen puheenjohtajan
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Lisämääräraha osakassopimuksen mukaisen lisärahoituksen sijoittamiseksi Salo IoT Park
Oy:öön
885/02.05.05.00/2019
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 95
Valmistelijat: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, puh. (02) 778 5001,
mika.mannervesi@salo.fi, apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, puh. (02)
778 2059, jari.niemela@salo.fi.
Valmet Automotive suunnittelee akkujen suursarjatuotannon aloittamista
Salo IoT Campuksella Salossa. Toteutuksesta on käyty keskusteluja Salo
IoT Park Oy:n ja Salon kaupungin kanssa ja tavoitteena on tuotannon
käynnistys vielä tämän vuoden aikana. Salo IoT Campus tarjoaa
akkutuotantoon vahvaa teknologiaosaamista ja valmista infrastruktuuria.
Akkuvalmistuksen työllisyysvaikutus on useita satoja henkilöitä. Salo IoT
Park Oy tarvitsee osakassopimuksen mukaisen pääomasijoituksen
kaupungilta voidakseen tehdä yhtiön omistamissa Salo IoT Campuksen
tiloissa muutostöitä, jotka mahdollistavat Valmet Automotiven
suunnitteleman tuotannon aloittamisen campukselle.
Salon kaupunginvaltuusto päätti 13.2.2017 § 3 muun ohella hyväksyä
valmistelun mukaisen osaamiskeskittymän perustamisen, kaupungin
pääomapanoksen perustettavaan yhtiöön, yhteensä 4 500 000 euroa sekä
liitteenä olevan luonnoksen mukaisen Salo IoT Park Oy:n osakkaiden
välisen osakassopimuksen ja yhtiön yhtiöjärjestyksen.
Salon kaupunginhallitus hyväksyi 14.2.2017 § 58 luonnoksen mukaisen
osaamiskeskittymän kiinteistöyhtiön perustamissopimuksen ja valtuutti vs.
kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittavat täydennykset ja vähäiset
muutokset.
Yhtiö on perustettu 16.2.2017 allekirjoitetulla perustamissopimuksella.
Salon kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 36 prosenttia, 4capes Oy:n 32
prosenttia ja muiden neljän osakkaan kunkin 8 prosenttia.
Osakassopimuksen 6.1 kohdan mukaisesti osakkaat maksoivat
osakkeiden merkintähintaa yhteensä 8 000 000 euroa, josta 50 000 euroa
on yhtiön osakepääomaa ja loppuosa 7 950 000 euroa ylikurssia, joka
merkittiin yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP).
Salon kaupunki maksoi osakkeiden merkitsemisestä omistusosuutensa
mukaisesti 2 880 000 euroa, mikä on kirjattu myös Salon kaupungin
tilinpäätökseen 2017. Loppuosa kaupunginvaltuuston hyväksymästä
pääomapanoksesta on edelleen maksamatta.
Osakassopimuksen 6.1 kohdan mukaisesti osakkaat arvioivat, että yhtiön
perustamisen yhteydessä maksettava merkintähinta kattaa yhtiön
rahoitustarpeen entisen Nokian campusalueen, nyk. Salo IoT Campus ja
tarvittavan irtaimiston hankkimiseksi sekä yhtiön ensimmäisen
toimintavuoden muiden kustannusten osalta.
Edelleen saman osakassopimuksen 6.2 kohdan Lisärahoitusvelvollisuus
mukaan ”osakkaat ymmärtävät, että yhtiön toiminnan ensimmäisten
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vuosien aikana yhtiö tarvitsee osakkailta merkintähinnan ylittävää
rahoitusta. Lisärahoitustarpeen arvioidaan olevan yhtiön ensimmäisen
viiden (5) toimintavuoden ajan. Lisärahoitusta käytetään yhtiön
mahdollisen toiminnan tappion kattamiseen ja yhtiön ensimmäisen viiden
toimintavuoden kustannusten kattamiseen yhtiön hallituksen päättämällä
tavalla.”
Lisärahoituksen kattamiseksi kukin osakas sitoutui tekemään yhtiöön
sidotun vapaan oman pääoman ehtoisen sijoituksen. Yhtiön merkintähinta
ja osakkaiden yhteenlaskettu lisärahoitusvelvollisuus ovat yhteensä 12 500
000 euroa. Merkintähinta oli em. 8 000 000 euroa, joten osakkaiden
lisärahoitusvelvollisuus on yhteensä 4 500 000 euroa. Se jakautuu
euromääräisesti omistusosuuksien suhteessa.
Lisärahoitusvelvollisuus syntyy, kun yhtiön hallitus tekee päätöksen
lisärahoituksen tarpeesta ja sen kattamiseksi tarvittavasta sijoitetun
vapaan pääoman ehtoisen sijoituksen vastaanottamisesta. Kukin osakas
on velvollinen maksamaan oman osuuden lisärahoituksesta 14 päivän
kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksiannosta lukien.
Osakassopimuksen mukaan osakkailla ei ole velvollisuutta rahoittaa
yhtiötä edellä mainittua enempää missään tilanteessa.
Salo IoT Park Oy:n hallitus on 28.2.2019 päättänyt pyytää yhtiön
osakassopimuksen mukaista lisärahoitusta em. osakassopimuksen 6.2
kohdan mukaisesti yhteensä 3 500 000 euroa. Salon kaupungin osuus
tästä lisärahoituksesta on 1 260 000 euroa. Salon kaupungin edustaja
kaupunginjohtaja Lauri Inna on ollut läsnä ko. hallituksen kokouksessa,
joten kaupungin lisärahoitusosuus on maksettava yhtiön tilille 14
vuorokauden kuluessa kokouksesta.
Koska kyseistä lisärahoitusta ei ole varattu vuoden 2019 talousarvioon ja
kaupunki on sitoutunut siihen kaupunginvaltuuston päätöksellä 13.2.2017
§ 3, tulee kaupunginvaltuuston myöntää tarkoitukseen lisämääräraha
vuoden 2019 talousarvioon.
Salon kaupunki eivätkä muutkaan osakkaat ole maksaneet Salo IoT Park
Oy:lle tätä lisärahoitusta, koska yhtiön taloudellinen tilanne ei sitä ole
edellyttänyt.
Kuntalain 95 §:ssä on seuraava säännös asian käsittelemisestä
valtuustossa:
”Valtuustossa käsiteltävät asiat
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on
valmisteltu 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen,
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu,
päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.”
Harjula-Prättälän Kuntalaki-teoksessa ( s.650) todetaan seuraavaa:
”Kokouskutsussa mainitsemattoman mutta valmistellun asian valtuusto voi
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ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellytyksenä on asian kiireellisyys, joka yleensä tarkoittaa, ettei asiaa
enää seuraavassa kokouksessa ehditä käsitellä tai että käsittelyn
siirtäminen joka tapauksessa aiheuttaisi kunnalle merkittävää
oikeudellista, taloudellista tai muuta haittaa. Käsiteltäväksi ottamisesta
tehdään erillinen päätös.
Pääomasuoritusta varten ei ole varattu määrärahaa kaupungin
talousarvioon vuodelle 2019, joten se edellyttää kaupunginvaltuuston
käsittelyä. Hankkeen aikataulun johdosta asia olisi käsiteltävä
mahdollisimman nopeasti. Asian käsittely kiireellisenä perustuu siihen, että
käsittelyn viivästymisestä seuraisi merkittäviä taloudellisia menetyksiä
kaupungille ja sen osakkuusyhtiölle. Asiaa ei ole mainittu
kaupunginvaltuuston 4.3.2019 klo 18 kokouksen kokouskutsussa.
Kaupunginvaltuusto voi kuitenkin Kuntalain 95 § mukaan ottaa asian
käsiteltäväkseen.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- ottaa asian Kuntalain 95 § mukaisesti kiireellisenä käsittelyyn.
- myöntää 1 260 000 euron lisämäärärahan vuoden 2019 talousarvion
investointien kohtaan 9000 Osakkeet Salo IoT Park Oy:n lisärahoitusta
varten edellä esitetyin perustein ja vastaavalla summalla lisätään
pitkäaikaisia lainoja.
- tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Juhani Nummentalo ilmoitti olevansa esteellinen §:ssä 95 ja 96
Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenyyden vuoksi.
Ulla Huittinen ilmoitti olevansa esteellinen §:ssä 95 ja 96, koska hänen
läheisensä on Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen.
Lounaismaan Osuuspankki on Salon IoT Park Oy:n osakkeenomistaja.
Nummentalo ja Huittinen poistuivat kokouksesta klo 17.05.
Huittisen tilallle kokoukseen tuli Marjaana Mänkäri klo 17.05.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 25
Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallituksen esityksen siitä, että asia otetaan
kiireellisenä valtuuston käsittelyyn.
Jaana Haapasalo esitti, ettei aiottua 1,26 miljoonan euron rahoitusta
kiinteistöyhtiölle toteuteta. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
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Lainan myöntäminen Salo IoT Park Oy:lle
886/02.05.03.01/2019
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 96
Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi, puh:02 778 2201,
anna-kristiina.jarvi@salo.fi; kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, puh:
02 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi
Valmet Automotive suunnittelee akkujen suursarjatuotannon aloittamista
Salo IoT Campuksella Salossa. Toteutuksesta on käyty keskusteluja Salo
IoT Park Oy:n ja Salon kaupungin kanssa ja tavoitteena on tuotannon
käynnistys vielä tämän vuoden aikana. Salo IoT Campus tarjoaa
akkutuotantoon vahvaa teknologiaosaamista ja valmista infrastruktuuria.
Akkuvalmistuksen työllisyysvaikutus on useita satoja henkilöitä.
Salo IoT Park Oy anoo kaupungilta lainaa voidakseen tehdä yhtiön
omistamissa Salo IoT Campuksen tiloissa muutostöitä, jotka
mahdollistavat Valmet Automotiven suunnitteleman tuotannon aloittamisen
campukselle. Salo IoT Park Oy:n on tehtävä tiloissa erittäin nopealla
aikataululla muutostöitä, joita rahoitetaan kaupungin myöntämällä lainalla.
Lainapääoma on 2 000 000 euroa ja laina-aika päättyy 31.12.2029.
Salo IoT Park Oy on 16.2.2017 perustettu yhtiö, jonka toimialana on
omistaa ja hallita Salon kaupungissa sijaitsevaa Salo IoT Campuksen
kiinteistöä, vuokrata kiinteistöä ja sen tiloja sekä muutoinkin luovuttaa
kiinteistön käyttöoikeuksia. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 36
prosenttia, 4capes Oy:n 32 prosenttia ja Lounea Oy:n, Lounaismaan
Osuuspankin, Aurora Ventures Oy:n ja Hans Strömbergin kunkin 8
prosenttia.
Kuntalain 129 § mukaan kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta
vakuutta, jos se vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä
tehtävistä tai jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Lainan antamisesta on
lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.
Myönnettävä laina ei vaaranna Salon kaupungin kykyä vastata laissa
säädetyistä tehtävistä. Lainan ehdot on laadittu markkinaehtoisesti ja
lainalle saadaan luottosopimuksen ehtojen mukaisesti kuntalain 129 §
mukainen vastavakuus. IoT Parkin kanssa on käyty neuvotteluja lainan
ehdoista. Luottosopimus on liitteenä.
Kuntalain 95 §:ssä on seuraava säännös asian käsittelemisestä
valtuustossa:
”Valtuustossa käsiteltävät asiat
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on
valmisteltu 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen,
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu,
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päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.”
Harjula-Prättälän Kuntalaki-teoksessa (s. 650) todetaan seuraavaa:
”Kokouskutsussa mainitsemattoman mutta valmistellun asian valtuusto voi
ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellytyksenä on asian kiireellisyys, joka yleensä tarkoittaa, ettei asiaa
enää seuraavassa kokouksessa ehditä käsitellä tai että käsittelyn
siirtäminen joka tapauksessa aiheuttaisi kunnalle merkittävää
oikeudellista, taloudellista tai muuta haittaa. Käsiteltäväksi ottamisesta
tehdään erillinen päätös.
Lainaa varten ei ole varattu määrärahaa kaupungin talousarvioon vuodelle
2019, joten se edellyttää kaupunginvaltuuston käsittelyä. Hankkeen
aikataulun johdosta asia olisi käsiteltävä mahdollisimman nopeasti. Asian
käsittely kiireellisenä perustuu siihen, että käsittelyn viivästymisestä
seuraisi merkittäviä taloudellisia menetyksiä kaupungille ja sen
osakkuusyhtiölle. Asiaa ei ole mainittu kaupunginvaltuuston 4.3.2019 klo
18 kokouksen kokouskutsussa. Kaupunginvaltuusto voi kuitenkin
Kuntalain 95 § mukaan ottaa asian käsiteltäväkseen.
vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
- ottaa asian Kuntalain 95 § mukaisesti kiireellisenä käsittelyyn.
- myöntää tarkoitusta varten 2 000 000 euron määrärahan kohtaan
pitkäaikaisten lainojen ja antolainasaamisten lisäys.
- hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Salon kaupungin ja Salo IoT Park
Oy:n välisen lainasopimuksen.
- tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 26
Merkittiin, että Pertti Vallittu tuli kokoukseen klo 19.15 ja Elina Seitz poistui
kokouksesta.
Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että asia otetaan kiireellisenä
valtuuston käsittelyyn.
Jaana Haapasalo esitti, että kiinteistöyhtiön osakkaat etsivät vaihtoehtoja
kaupungin antamalle 2 miljoonan lainalle vapailta rahoitusmarkkinoilta.
Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 1

Luottosopimus, lainan myöntäminen Salo IoT Park Oy:lle
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Kyselytunti
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 27
Merkittiin, että Sanna Lundström Palasi kokoukseen Ralf Hellsbergin tilalle
ja Lauri Inna esittelijäksi Jari Niemelän tilalle klo 19.19.
Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla esitettiin viisi valtuustokysymystä.
Kyselytunnista laaditaan erillinen pöytäkirja.
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Kaavoituskatsaus 2019
21/10.00.00.01/2019
Kaupunkikehityslautakunta 22.01.2019 § 7

Valmistelijat: kaavasuunnittelija Virpi Elovaara, kaavoitusarkkitehti Tarja
Pennanen, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke ja kaupunkikehitysjohtaja Mika
Mannervesi, puh. 02 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 § mukaan kunnan tulee laatia vuosittain kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan vireillä olevista ja laadittavaksi tulevista kaavahankkeista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.
Kaupunkisuunnitteluosasto on valmistellut vuoden 2019 kaavoituskatsauksen käsiteltäväksi 22.1.2019 pidettävässä kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa, minkä jälkeen kaupunginhallitus hyväksyy asiakirjan.
Kaavoituskatsaus julkaistaan kokonaisuudessaan kaupungin kaavoituksen
internet-sivuilla: www.salo.fi/kaavoituskatsaus. Lisäksi kaavoituskatsaus
asetetaan saataville kaupunkisuunnitteluosastolle, kirjastoihin ja monipalvelupisteisiin paperiversiona.
Kaavoituskatsaukseen on sisällytetty kaavoitusohjelman mukaisesti uusia
kaavatöitä kaupungin strategian toteuttamisen sekä riittävän tonttitarjonnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi.
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä kuvataan kaavoitusprosessi ja se, miten kaavoitukseen voi
vaikuttaa. Kaavojen aikatauluja tarkennetaan hankekohtaisissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetaan kaavan valmisteluvaiheet, lähitulevaisuudessa tapahtuvat kuulemisajankohdat sekä vastuusuunnittelijan yhteystiedot.
Kaavoituskatsauksessa kuvataan, milloin vaaditaan kaavamuutosta, poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua. Kaavoituskatsaukseen sisältyy lisäksi arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä (MRL 7 §).
Kaavoituksen keskeisiä hankkeita vuonna 2019 ovat yleiskaavallisella tasolla Tunnin Junan edellyttämät yleiskaavamuutokset ja Hajalan kyläyleiskaava. Asemakaavoituksessa painopiste on laadullisesti hyvien uusien
asuinalueiden ja yritysalueiden luomisessa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen liittyen erityisesti Märynummella, Halikonrinteessä, Isokylässä ja Suomusjärvellä, missä myös moottoritien tarjoamat yhteydet ja asiakasvirrat tukevat rakentamista. Ydinkeskustan uudistumista ja asumista
edistetään keskustan osayleiskaavan ohjaamalla tavalla. Keskustan vetovoimaisuutta lisäävä katuympäristön kehittäminen etenee yleissuunnitelman mukaisesti. Samoin käynnistetään kt 52:n uuden linjauksen edellyttä-
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män asemakaavan laatiminen. Erillisillä kehittämissuunnitelmilla tutkitaan
mm. rautatieaseman ja Salonrankadun välistä aluetta.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta esittää liitteenä olevan kaavoituskatsauksen
2019 kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen lähetettäväksi tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 52
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kaavoituskatsauksen
2019 ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
kaavoituskatsauksen 2019 tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 28
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee kaavoituskatsauksen 2019 tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 2

Kaavoituskatsaus 2019
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Määrärahaylitykset vuoden 2018 talousarvioon
112/02.02.00.03/2018
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 85
Valmistelija: vs. talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi, puh. (02) 778 2201,
anna-kristiina.jarvi@salo.fi, taloussuunnittelija Janne Katajamäki, puh. (02)
778 2234, janne.katajamaki@salo.fi, taloussuunnittelija Maria Kulmala,
puh. (02) 778 4017, maria.kulmala(a)salo.fi, hankintapäällikkö Päivi
Kohvakka, puh. (02) 778 5011, paivi.kohvakka@salo.fi.
Salon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistumassa.
Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 25.3.2019.
Talousarvion 2018 sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakunnan
toimintakate. Seuraavat palvelualueet ovat ylittäneet toimintakatteen
(ulkoiset ja sisäiset erät) verrattuna vuoden 2018 talousarvioon:
keskusvaalilautakunta, 2.211 euroa
kaupunginvaltuusto, 68.911 euroa
sosiaali- ja terveyslautakunta, 938.245 euroa
vapaa-ajan lautakunta, 154.399 euroa
rakennus- ja ympäristölautakunta, 18.205 euroa
Liikelaitos Salon Veden johtokunta, 422.508 euroa,
Selvitykset valtuustoa sitovan toimintakatteen ylityksistä
lautakunnittain
Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunnan ylitys on 2.221 euroa. Ylitys johtuu sisäisistä
kuluista, jotka toteutuivat loppuvuodesta 2018 johtuen presidentin
vaaleista.
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuuston toimintakatteen ylitys on yhteensä 68.911 euroa.
Kaupunginvaltuuston henkilöstökulut ylittyvät 9.896 eurolla. Menot
koostuvat kokouspalkkioista ja ansionmenetyskorvauksista.
Palvelujen ostot ylittyvät 43.635 eurolla. Suurimmat ylitykset palveluiden
ostoissa ovat ulkoisissa ICT-palveluissa, majoitus- ja
ravitsemuspalveluissa sekä matkustus- ja kuljetuspalveluissa. Suurin ylitys
on ICT-palvelujen 15 748 euron ylitys, joka johtuu valtuuston
tietokoneiden maksuista. Seuraavaksi suurimat ylitykset koostuvat
majoitus- ja ravitsemuspalveluiden ylityksestä, 12 572 euroa ja toimisto- ja
asiantuntijapalveluiden ylityksestä 11 686 euroa.
Muut toimintakulut ylittyvät 15.947 €. Pääosa muiden toimintakulujen
ylityksestä aiheutuu budjetoitua suuremmasta sisäisestä vuokrasta.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion sitovuustaso on sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuloslaskelman toimintakate. Talousarvion
sitovuustasolla toimintakate ylittyi 938.245 euroa.
Talousarvion määrärahan ylitys kohdistuu pääsääntöisesti
henkilöstömenoihin. Henkilöstömenojen ylityksen selittävinä tekijöinä ovat
toimialan toimenpiteistä riippumattomat henkilöstömenokertymään
vaikuttaneet toimenpiteet. Syksyllä 2018 tehdyn lisätalousarvion myötä
sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahavarauksia muutettiin siten, että
henkilöstömäärärahaa vähennettiin 834.371 euroa. Tämän lisäksi
henkilöstökulujen kertymään vaikutti merkittävästi vuoden 2018
tilinpäätökseen kirjattu järjestelyvaraerän kertamaksu, josta sosiaali- ja
terveyspalveluille kohdistui lisäkuluja noin 450.000 euroa.
Järjestelyvaraerän määrärahaa ei ole kohdistettu palvelualueiden
talousarvioon. Kuluvan vuoden tilinpäätökseen on näiden lisäksi kirjattu
kohtaan jaksotetut palkat ja palkkiot ns. lomapalkkavelka 430.344 euroa,
määrärahavarausta talousarviossa ei ole.
Terveyspalvelut
Terveyspalvelujen osalta talousarvio alittui 1,2 milj. euroa.
Henkilöstömäärärahat ylittyivät 113.000 euroa. Palvelujen ostojen kohdalla
määrärahaa jäi käyttämättä 2,5 milj. euroa ja merkittävin lasku kuluissa
kohdistui sairaanhoitopiiriltä ostettaviin erikoissairaanhoidon palveluihin.
Salon kaupungin erikoissairaanhoidon palvelujen ostot laskivat vuodessa
2,05 milj. euroa. Syitä palvelujen ostojen kustannusten laskuun on
varmasti monia, mutta yhtenä merkittävänä tekijänä on ehdottomasti
perusterveydenhuollon resurssien oikeanlainen kohdentaminen.
Toimintatuottoja jäi toteutumatta 0,5 milj. euroa arvioiduista.
Vanhuspalvelut
Vanhuspalvelujen talousarvion toimintakate ylittyi 1,1 milj. euroa. Ylitys
kohdistui henkilöstömenoihin ja ylityksen perusteena on yllä selvitetyt
palvelualueesta riippumattomat henkilöstömäärärahaan vaikuttaneet
toimet. Vanhuspalveluiden vuoden 2018 henkilöstömäärärahavaraus oli n.
0,5 milj. euroa vuoden 2017 tilinpäätöslukuja pienempi. Kun palvelualueen
henkilöstöresursseja vielä lisättiin vuodelle 2018 (kotihoidon
varahenkilöstö) oli talousarvion toteutuminen henkilöstömenojen osalta jo
lähtökohtaisesti epätodennäköistä. Palvelujen ostoihin varattu määräraha
oli riittävä ja talousarvio tältä osin alittui 0,45 milj. euroa.
Sosiaalityön palvelut
Sosiaalityön palveluiden talousarvion toimintakate ylittyi 1,0 milj. euroa.
Talousarvio ylittyi henkilöstökulujen osalta 1,0 milj. euroa ja myös
palvelujen ostoja kertyi 1,0 milj. euroa talousarviovarausta enemmän.
Sosiaalityön palvelujen kohdalla toimintatuottoja kertyi 0,7 milj. euroa
ennakoitua enemmän ja tämä osaltaan vaikutti toimintakatteen toteumaan.
Henkilöstömäärärahan ylitykseen vaikuttivat henkilöstömäärärahaan
tehdyt leikkaukset.
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Palvelujen ostojen ylitykseen vaikuttivat seuraavat tekijät: sosiaalityön
palveluiden talousarvion valmisteluvaiheessa ei ollut vielä täysimääräisesti
tiedossa esim. kehitysvammahuollon ympärivuorokautisen hoidon erittäin
vaativaa hoitoa vaativien asiakkaiden tarkkaa määrää eikä sitä, että
asiakkaiden siirtyminen asumispalveluihin ei ole ollut mahdollista
suunnitellulla aikataululla. Palvelujen ostoihin varattu määräraha oli
alimitoitettu. Syksyllä kaupunkitason lisätalousarvion yhteydessä
myönnetty lisämääräraha ei ollut riittävä, lisämäärärahan
valmisteluvaiheessa tilanteen odotettiin helpottuvan, mutta syksyn mittaan
palvelujen tarve on pysynyt ennallaan.
Vapaa-ajan lautakunta
Vapaa-ajan lautakunnan toimintakate ylittyy noin 154.399 euroa. Menojen
ja tulojen ylitys muodostuu pääosin hankkeista sekä työllistämispalveluista,
joihin ei ole lautakunnan talousarviossa varattu määrärahaa.
Työllistämistukitulot ja –menot on kaupungin talousarviossa varattu yhteen
paikkaan eikä niitä ole jaettu palvelualuekohtaisesti. Hankkeet ovat
projektiluonteisia ja niille saadaan ulkopuolinen rahoitus.
Vapaa-ajan lautakunnan toimintakate on ulkoisten menojen osalta noin
70.900 euroa pienempi kuin talousarvion toimintakate, joka on 6.573.957
euroa. Ulkoisten toimintatuottojen osalta talousarvio on ylittynyt noin
431.000 euroa. Tulojen ylitys muodostuu pääosin ulkopuolisista hankkeista
(n. 166.000 euroa) sekä työllistämistukituloista (136.000 euroa).
Menojen osalta ulkoiset toimintakulut ylittyvät noin 360.000 euroa
talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluista työllistämistukipalkojen osuus
sivukuluineen on noin 250.000 euroa. Työllistämistukipalkkamenojen
osalta määrärahoja ei ole varattu talousarviossa palvelualuekohtaisesti,
vaan kaupungin tasolla. Näin ollen myös kate näille kustannuksille siltä
osin, mitä palvelualueelle kirjatut työllistämistukitulot eivät kata, löytyy
kaupungin talousarviossa muualta. Toimintakuluihin on kirjattu hankkeisiin
liittyviä kustannuksia, joita talousarviossa ei ole huomioitu.
Sisäisten menojen osalta vapaa-ajan lautakunnan toimintakate on noin
225.000 euroa suurempi kuin talousarvion toimintakate, joka on 4.191.374
euroa. Menojen osalta sisäiset toimintakulut ylittyvät noin 320.900 euroa.
Pääosa ylityksestä johtuu sisäistä vuokrista (ylitys 267.000 euroa) ja
puhtaanapitopalveluista (ylitys 15.000 euroa). Sisäisten toimintatuottojen
osalta talousarvio on ylittynyt noin 95.600 euroa. Kaupunkitasolla
talousarviossa sisäiset menot ja tulot menevät tasan, joten kate
vapaa-ajan lautakunnan sisäisten kustannusten ylityksen osalta löytyy
kaupungin talousarviossa muualta.
Vapaa-ajan palveluiden osalta ulkoisten menojen toimintakate alittaa
talousarvon ja sisäisten palveluiden osalta toimintakate ylittyy. Kun
toimintakatteessa otetaan huomioon muualta löytyvät katteet lautakunnalle
kirjattujen työllistämistukipalkkojen sekä sisäisten kustannusten osalta,
alittaa lautakunnan toimintakate talousarvion.
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakate ylittyy 18 205 euroa.
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Ympäristönsuojelun tulot arvioitiin merkittävästi suuremmiksi, kuin
millaisina ne lopulta toteutuivat. Uuden valvontaohjelman tarkastusmaksut
oli arvioitu ylioptimistisesti. Valvontaa ei myöskään saatu toteutettua
täysimääräisesti uuden toiminnan käynnistysvaikeuksien vuoksi ja koska
loppuvuodesta ympäristönsuojelussa oli yhden henkilön vajaus. Vaikka
valvontaohjelma olisi toteutettu 100 %:sti, ei tuloja olisi silti saatu nostettua
talousarvion mukaisiksi.
Rakennusvalvonnan kokonaistuotot ovat jääneet hieman vähäisemmäksi,
kuin talousarviossa oli arvioitu vuodelle 2018. Rakentamisen lupia on
haettu hieman ennakoitua vähemmän, joten luvista saatavat, taksan
mukaiset tuotot ovat jääneet arvioitua pienemmiksi.
Rakennusvalvonnan kokonaismenot ovat toteutuneet arvioitua
suurempana. Toimitiloista maksettavat sisäiset vuokrat ovat olleet arvioitua
suuremmat. Paikkatieto-ohjelmiston rakennusvalvonnan rakennus- ja
huoneistorekisterin ja rakentamisen lupien hallinnan ohjelmiston
kehittämiskustannuksia ei ole ollut mahdollista ennakoida, joten tästä
johtuen ICT-kulut ovat ylittyneet. Tämä paikkatieto-ohjelmiston
kehittäminen koskee Salon kaupungissa useampaa palvelua eri
palvelualueilla, joten rakennusvalvonta on kehittämisessä ja
uudistamisessa mukana osana suurempaa sitovuustasoa.
Liikelaitos Salon Vesi
Liikelaitos Salon Veden osalta toimintakate alittuu 422.508 eurolla eli
liikelaitoksen toimintakatteen olisi tullut olla 422.508 euroa parempi kuin
mitä on toteutunut. Menojen osalta ulkoiset menot ylittyvät 226.871 euroa.
Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle talousarvion, mutta palvelujen ostot ja
aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet. Toimintamenojen ylitys selittyy
muun muassa kuuman kesän kovasta vedenkulutuksesta johtuen. Kulutus
oli noin kolmen kuukauden ajan 32 % normaalia kovempi ja siitä seurasi
myös kovempi sähkön kulutus. Jätevedenpuhdistamo on joutunut
ostamaan laboratoriopalveluita ostopalveluna lähes koko vuoden. Viemärija vesijohtoverkosto ovat vaatineet ajateltua enemmän panostuksia
tukoksiin ja vuotoihin. Tulot ovat alittuneet 187 042 euroa. Tulojen alitus
johtuu siitä, että suurkuluttajat ovat vähentäneet veden käyttöä.
Selvitykset investointien ylityksistä sitovuustasoittain
Investointimenoihin oli varattu talousarvioon 2018 yhteensä 15.195.000
euroa. Investointimenot ovat toteutuneet kuitenkin 16.178.734 euroa eli
ylitystä on tullut lähes miljoona euroa. Pääosin investointihankkeet ovat
toteutuneet talousarvion mukaisesti.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet
Ylitys johtuu pääosin siitä, että kolme Salon kaupungin 100 % omistamaa
yhtiötä purettiin vuonna 2018. Nämä yhtiöt olivat Kiinteistö Oy Kiskon,
Kuusjoen ja Suomusjärven sosiaali- ja terveystalot. Käytännössä näiden
yhtiöiden toiminta oli kaupungin omaa toimintaa. Kohteissa sijaitsee
kaupungin terveysasemia. Kyseiset yhtiöt purettiin ja niiden omaisuus
siirtyi kaupungin taseeseen. Tästä johtuen omaisuuden arvo (rakennukset
ja maaomaisuus) kirjattiin kaupungin investointeihin. Kyseinen ylitys

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 85
§ 29

3/2019

22

25.02.2019
04.03.2019

vastaa kaupungille omaisuudeksi tulleiden rakennusten arvoa. Kyseisten
yhtiöiden siirrosta aiheutui myös kaupungille myyntivoittoa, joka on taas
kirjattu käyttötalouteen.
Lisäksi pääterveysaseman peruskorjauksen hanke ylittyi noin 63.000
euroa. Ylitys johtuu äkillisistä korjaustarpeista ja kuntoutusosaston
korjauksista, jotka olivat ennakoitua laajemmat.
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet
Ylitys johtuu siitä, että yksi Salon kaupungin 100 % omistama yhtiö
purettiin vuonna 2018. Tämä yhtiö oli Kiinteistö Oy Kiskon kotilinna.
Tiloissa on päiväkotitoimintaa. Käytännössä tämän yhtiön toiminta oli
kaupungin omaa toimintaa. Kyseinen yhtiö purettiin ja sen omaisuus siirtyi
kaupungin taseeseen. Tästä johtuen omaisuuden arvo (rakennus ja
maaomaisuus) kirjattiin kaupungin investointeihin. Kyseinen ylitys vastaa
kaupungille omaisuudeksi tulleen rakennuksen arvoa. Kyseisen yhtiön
siirrosta aiheutui myös kaupungille myyntivoittoa, joka on taas kirjattu
kaupungin käyttötalouteen.
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet
Talonrakennus, vapaa-ajan palvelut
Vapaa-ajan palveluiden hankkeiden osalta investointimenojen ylitys on
17.498 euroa. Menojen ylitys johtuu siitä, että hankkeelle 9200
Urheilupuiston pukuhuone ja huoltorakennus aiheutui lisäkustannuksia
arvioitua enemmän. Hankkeessa jouduttiin korjaamaan mm. kentälle
meneviä sähkökaapelointeja ja jäähallilta pukusuojaan tulevan linjan
kaapeliliitoksia. Kyseessä on kaksivuotinen hanke, jonka
kokonaiskustannukset alittavat kuitenkin hankkeelle myönnetyt
määrärahat.
Kunnallistekniikan toimialojen muut kohteet (vapaa-ajan palvelut)
Investointimenojen ylitys 281.845 euroa johtuu siitä, että kiinteään
omaisuuteen, toimialojen muut kohteet –sitovuustasolle 450 on
kirjanpidollisesti siirretty kustannuksia irtaimen omaisuuden sitovuustasolta
johtuen kulujen todellisesta luonteesta (noin 253.993 euroa). Kirjanpidossa
siirretyt kirjaukset ovat koostuneet pääosin eri kuntoratojen valaistusten
uusimiseen liittyvistä kustannuksista. Nämä kustannukset kuuluvat
luonteeltaan kiinteään omaisuuteen eikä irtaimeen omaisuuteen.
Talousarviossa määrärahat ovat Hyvinvointipalveluiden irtain omaisuussitovuustasolla, projektilla 9630 Liikuntapalveluiden irtain, jonne kuluja on
vastaavasti kirjanpidossa kirjattu vähemmän (noin 241.300 euroa).
Toimialojen muut kohteet -sitovuustasolle on saatu lisäksi investointituloja
yhteensä 175.000 euroa. Tällä sitovuustasolla investointitulot kattavat
investointimenojen ylitykset. Ylitykset ilman kirjanpidollisia kirjauksia
kunnallistekniikan toimialojen muut kohteet -sitovuustasolla ovat yhteensä
noin 27.850 euroa.
Kaava-alueet
Kyseinen sitovuustaso on ylittynyt 99.371 euroa. Ylitys koskee hanketta
Kokoojakatu Tupuri -MT110. Metsäjaanun teollisuusalueen rakentamisen
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yhteydessä syntyi ylimääräistä kalliomursketta eri lajikkeita noin 110 000
m3ktr. Kyseinen murske on Salon kaupungin omaisuutta. Tupuri 110-tien
rakentamisen yhteydessä kyseistä mursketta käytetiin tien,
siltapenkereiden ja kuntoratojen uudelleen järjestelyjen
rakennusmateriaalina. Tilintarkastaja edellytti kaupungille loppuvuodesta
jättämässä raportissaan, että kaupunki selvittää kyseisen Metsäjaanun
teollisuusalueella olevan kiviaineksen arvon, kirjanpitokäsittelyn ja
varastoinnin viimeistään vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen
yhteydessä on Metsäjaanun teollisuusalueen murskevaraston arvo
(590.642,92 euroa) määritelty ja siirretty pysyvien vastaavien tililtä
(Metsäjaanun teollisuusalue) varastotilille. Varastotililtä siirtyy 107.234,84
euroa investointiprojektille 9301 Kokoojakatu Tupuri-MT110. Tästä
kirjanpidollisesta siirrosta johtuu, että investointien 410 kaava-alueiden
sitovuustaso ylittyy vastaavasti. Muut toimialueen investointien
sitovuustasot alittuvat selvästi noin 600.000 eurolla, vaikka tämä ylitys
lasketaan mukaan.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2018 talousarvioon seuraavat
määrärahaylitykset:
keskusvaalilautakunta, 2.211 euroa
kaupunginvaltuusto, 68.911 euroa
sosiaali- ja terveyslautakunta, 938.245 euroa
vapaa-ajan lautakunta 154.399 euroa
rakennus- ja ympäristölautakunta 18.205 euroa
Liikelaitos Salon Veden johtokunta, 422.508 euroa
sekä investointeihin:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet, 2.602.516 euroa
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet, 432.225 euroa
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet, 17.498 euroa
Toimialojen muut kohteet, 281.845 euroa
Kaava-alueet, 99.371 euroa
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 29
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2018 talousarvioon seuraavat
määrärahaylitykset:
keskusvaalilautakunta, 2.211 euroa
kaupunginvaltuusto, 68.911 euroa
sosiaali- ja terveyslautakunta, 938.245 euroa
vapaa-ajan lautakunta 154.399 euroa
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rakennus- ja ympäristölautakunta 18.205 euroa
Liikelaitos Salon Veden johtokunta, 422.508 euroa
sekä investointeihin:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet, 2.602.516 euroa
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet, 432.225 euroa
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet, 17.498 euroa
Toimialojen muut kohteet, 281.845 euroa
Kaava-alueet, 99.371 euroa
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Kiskon Vanhustentuki ry:n hakemus lainaerän maksamiseksi ja jatkotoimenpiteet
479/02.05.06.00/2019
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 82
Valmistelija: kaupunginlakimies Mikko Heiskanen, puh (02) 778 2044,
apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, puh. (02) 778 2059,
jari.niemela@salo.fi, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, puh. (02) 778
5011, paivi.kohvakka@salo.fi.
Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry on jättänyt 29.1.2019 Salon kaupungille
hakemuksen erääntyvän lainaerän maksamisesta. Yhdistys on
yleishyödyllinen yhdistys, jonka pääasiallisena tarkoituksena ja tavoitteena
on ylläpitää vanhusten ja vammaisten asuinolojen parantamista
sekä eri palveluiden tarjoamista Salon kaupungin alueella. Yhdistys
hallinnoi Kiskon Toijassa mm. rivitaloja, joissa on asuntoja, palvelutaloa,
ryhmäkotia sekä muita yhteistiloja kuten päivätoiminta-, sauna. yms. tiloja.
Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry on perustettu vuonna 1982
yhteisymmärryksessä Kiskon kunnan kanssa tukemaan kunnan vastuulla
olevaa palvelutuotantoa. Vastaavia järjestelyjä käytettiin kunnissa yleisesti
ja perustamishankkeisiin saatiin tukea ja edullisia lainaehtoja.
Yhdistyksen talous on merkittävästi heikentynyt heikon käyttöasteen (n. 70
%) ja viime vuosina suoritettujen merkittävien korjausten takia.
Yhdistyksen rahoitustilanne on syksystä edelleen heikentynyt siten, että
28.2.2019 erääntyvän lainalyhennyksen jälkeen (21.333,70 euroa)
yhdistyksen kassa on tyhjä, eikä elokuussa erääntyvään lyhennykseen
enää varoja ole ilman kaupungin tukea. Yhdistyksen hallitus pyytää Salon
kaupunkia maksamaan tuon erääntyvän lainaerän.
Yhdistyksen hallitus pyytää Salon kaupunkia ryhtymään pikaisiin toimiin
ko. asiantilan korjaamiseksi joko avustuksena tai käyttöasteen
parantamisena ohjaamalla asiakkaita yhdistyksen hallinnoimiin tiloihin.
Kysymykseen voi tulla myös yhdistyksen lopettaminen ja koko toiminnan
sulauttaminen kaupungin muihin toimintoihin. Yhdistyksen hakemus
kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä.
Salon kaupungin takausvastuu Kiskon Vanhustentukiyhdistykselle on
tilinpäätöksen 2017 mukaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Yhdistyksen lainat
ovat yhteensä 1,77 miljoonaa euroa. Kyseiseen erääntyvään lainaerään ei
ole Salon kaupungin takausta, vaan vakuutena on kiinnitys yhdistyksen
omaisuuteen.
Koska kyseiseen lainaerään ei kohdistu kaupungin takausta, tulee
kysymykseen joko avustus yhdistykselle tai lainan myöntäminen. Mikäli
lainaerä maksettaisiin avustuksena, sillä voisi olla vaikutusta muiden
yhdistysten vastaaviin tarpeisiin. Siten tarkoituksenmukaisin vaihtoehto
lainaerän maksamiselle on antolainan myöntäminen yhdistykselle.
Kuntalain 129 §:ssä on säädetty lainan taikka takauksen tai muun
vakuuden antamisesta. Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei
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saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen
sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän
kattavilla vastavakuuksilla.
Samoin kuntalain 129 §:ssä todetaan, että kunta voi myöntää takauksen
tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön
velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu
kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä
määräysvallassa.
Kyseiseen asiaan liittyy myös EU:n valtiontukisäännösten
huomioonottaminen. Euroopan unionin oikeuden mukaan valtiontuet
yritystoiminnalle ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Yritykselle myönnettävä
julkinen tuki voi antaa sille muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna
valikoivaa taloudellista etua, mikä voi vääristää sisämarkkinoiden toimintaa
ja kilpailua. Euroopan komission tiedonannon mukaan (Komission
tiedonanto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan
1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä) julkisyhteisöjen
toteuttamat taloudelliset transaktiot eivät anna etua, eivätkä näin ollen ole
valtiontukea, jos niissä noudatetaan tavanomaisia markkinaehtoja. Näin
ollen siis kunnan on mahdollista myöntää lainaa, mikäli se tapahtuu
markkinaehtoisesti eikä siihen sisälly valtiontukea.
Kuntalain 129 §:n mukaan kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kyseisen yhdistyksen
taloudellinen tilanne on heikentynyt johtuen heikosta käyttöasteesta.
Yhdistys on arvioinut, että käyttöaste ei tule merkittävästi paranemaan,
koska asuntoihin on ollut vaikea saada asukkaita. Lisäksi kiinteistöihin voi
tulevaisuudessa kohdistua korjaustarvetta.
Näistä syistä johtuen lainan myöntäminen on taloudellinen riski Salon
kaupungille, vaikka haettu summa on vähäinen. Yhdistys ei kuulu Salon
kaupungin kuntakonserniin, mutta edellä kerrotun mukaisesti kaupungin ja
yhdistyksen yhteys on läheinen. Lainan myöntämistä puoltaa toisaalta se,
että mikäli sen myöntämisellä vältetään suuremman takausvastuun
realisoituminen Salon kaupungille, voi lainan myöntäminen olla
perusteltua. Tällä voidaan turvata yhdistyksen toiminta
lähitulevaisuudessa, mutta vain lyhyeksi ajaksi. Laina myöntäminen
tällaisissa tapauksissa edellyttää aina kokonaistilanteen arvioimista ja on
poikkeuksellista.
Salon kaupungin edustajat ovat neuvotelleet yhdistyksen kanssa sen
taloudellisesta tilanteesta syyskuussa 2018 ja uudelleen tammikuussa
2019. Esillä on ollut useita vaihtoehtoja yhdistyksen talouden
tervehdyttämiseksi. Lainan myöntäminen yhdistykselle toteuttaa parhaiten
tilanteen vakiinnuttamisen, mutta vain lyhyellä aikavälillä. Yhdistyksen
kanssa on aloitettu neuvottelut pidempiaikaisen, kestävän ratkaisun
löytämiseksi ja tilojen käyttöasteen nostamiseksi.
Salon kaupungin talousarviossa ei ole määrärahaa tällaiselle
antolainaukselle, joten mikäli laina päätetään myöntää, sille tulee anoa
lisämääräraha kaupunginvaltuustolta.
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Mikäli laina päätetään myöntää, tulee sen ehdot määritellä
markkinaehtoisesti. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen
kaupunginhallitus hyväksyy tarkemmat lainan ehdot. Yhdistyksen tulee
asettaa lainalle sen turvaava vakuus esimerkiksi panttikirjoin.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- myöntää Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry:lle erääntyvän lainaerän
suuruisen lainan yhteensä 22.000 euroa,
- myöntää kyseiselle lainalle lisämäärärahan talousarvion kohtaan
antolainasaamisten lisäykset ja
- valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään lainan ehdot.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että yhdistyksen kanssa jatketaan
neuvotteluja pidempiaikaisen ratkaisun löytämiseksi.
Päätös:
Elina Suonio-Peltosalo ehdotti, että tehdään kokonaisselvitys kaikista
vastaavista yhdistysten hallinnassa olevista yksiköistä, joihin on myönnetty
kaupungin takaus.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen ja päätti lisäksi
yksimielisesti, että tehdään kokonaisselvitys kaikista vastaavista
yhdistysten hallinnassa olevista yksiköistä, joihin on myönnetty kaupungin
takaus.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 30
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,
että se
- myöntää Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry:lle erääntyvän lainaerän
suuruisen lainan yhteensä 22.000 euroa,
- myöntää kyseiselle lainalle lisämäärärahan talousarvion kohtaan
antolainasaamisten lisäykset ja
- valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään lainan ehdot.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 3

Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry:n hakemus

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 87
§ 31

3/2019

28

25.02.2019
04.03.2019

Luettelo käsittelemättä olevista valtuustoaloitteista
11/00.01.02.02/2019
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 87
Valmistelija: hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi, puh.
02 778 2030
Hallintosäännön 130 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa
asioissa.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi
todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Vuoden 2018 loppuun mennessä on käsittelemättä 21 valtuustoaloitetta,
jotka kaikki tehtiin valtuuston kokouksissa vuoden 2018 aikana.
Valtuustoaloitteita tehtiin v. 2018 yhteensä 41 ja näistä 20
valtuustoaloitetta loppuun käsiteltiin saman vuoden aikana. Palvelualueet
ovat antaneet vastauksensa kesken olevien valtuustoaloitteiden
valmisteluvaiheesta ja mahdollisesta ajankohdasta aloitteiden loppuun
käsittelemiseksi tämän kevään kaupunginvaltuuston kokouksissa.
Luettelo käsittelemättä olevista valtuustoaloitteista:
Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 5.2.2018 kielten opetuksen
lisäämisestä
- aloite on loppuun käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.2.2019.
Marjatta Halkilahden ym. valtuustoaloite 16.4.2018 ikäihmisten
ruokapalvelun kriteereistä
- aloite on valmisteltavana vanhuspalveluissa. Tarkoituksena on
valmistella asia sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen 13.3.2019 ja
sen jälkeen aloite tuodaan kaupunginhallituksen kautta
kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Elina Seitzin ym. valtuustoaloite 16.4.2018 koulujen sisäilmaoirekyselyn
tekemisestä
- aloite on valmisteltavana terveyspalveluissa yhteistyössä
työsuojelupäällikön kanssa. Tarkoituksena on valmistella asia
opetuslautakunnan kokoukseen kevään aikana ja sen jälkeen aloite
tuodaan kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Karoliina Vierjoki-Väätäisen ym. valtuustoaloite 11.6.2018 Salon torin
ympyräparkin muuttamisesta tekojääluistinradaksi
- aloite on valmisteltavana liikuntapalveluissa. Tarkoituksena on valmistella
asia vapaa-ajan lautakunnan kokoukseen 14.3.2019 ja sen jälkeen aloite
tuodaan kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
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Jaana Haapasalon ym. valtuustoaloite 11.6.2018 uimahallin aukioloaikojen
laajentamisesta kesäaikana
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Sari Pesosen ym. valtuustoaloite 11.6.2018 Salonjoen alueen
turvallisuuden parantamiseksi
- aloite on valmisteltavana kaupunkikehityspalveluissa. Asia on valmisteltu
kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen 26.2.2019 ja sen jälkeen aloite
tuodaan kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Tuukka Kahilan ym. valtuustoaloite 11.6.2018 Inkere-Kaivola -taajamien
kävely- ja pyörätieyhteydestä
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Marjatta Halkilahden valtuustoaloite 11.6.2018 pyörätien tekemisestä
Muurlan kaupunginosaan
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Osmo Fribergin valtuustoaloite 11.6.2018 maksuttoman kouluruuan
tarjoamiseksi kesäkuussa perusopetuksen oppilaille Salossa
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite 3.9.2018 sähköisen
ajanvarauksen käyttöönotosta
- aloite on valmisteltavana terveyspalveluissa yhteistyössä sosiaalityön
palveluiden kanssa. Tarkoituksen on valmistella asia kevään aikana
sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja sen jälkeen aloite tuodaan
kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Sari Pesosen ym. valtuustoaloite 1.10.2018 kaupungin
väliaikaisrahoituksesta paikallisille yhdistyksille
- kaupunginvaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4.2.2019 ja
päättänyt palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.
Osmo Fribergin valtuustoaloite 5.11.2018 energiajuomien nauttimisen
rajoittamiseksi koulupäivän aikana
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Jaana Haapasalon valtuustoaloite 5.11.2018 korruption vastaisesta
toimintaohjelmasta
- aloite on valmisteltavana hallintojohtajalla ja asian osalta on selvitetty
muiden kuntien käytäntöjä. Tarkoituksena on valmistella asia kevään
aikana kaupunginhallitukselle ja sen jälkeen aloite tuodaan
kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Jonna Nyyssösen valtuustoaloite 5.11.2018 avohakkuuttomasta
metsänhoidosta Salossa
- aloite on valmisteltavana kaupunkikehityspalveluissa. Tarkoituksena on
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valmistella asia maapoliittisen ja yleiskaavallisen ohjausryhmän käsittelyn
kautta kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen kevään 2019 aikana ja
sen jälkeen aloite tuodaan kaupunginhallituksen kautta
kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite 3.12.2018
koodauksen ja ohjelmisto-osaamisen erikoisluokan perustamisesta Salon
perusopetukseen
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Osmo Fribergin valtuustoaloite 3.12.2018 uusien tilojen hankkimiseksi
Elmeri-Isohärjänmäen tilapäishoitoyksikölle
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Osmo Fribergin valtuustoaloite 17.12.2018 työmatkaliikenteen tukemiseksi
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite 17.12.2018 valtuuston päätösten
toteuttamisen ja vaikutusten seurannasta
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite 17.12.2018
iltatorialueen laajentamisesta
- aloite on valmisteltavana kaupunkikehityspalveluissa. Asia on valmisteltu
kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen 26.2.2019 ja sen jälkeen aloite
tuodaan kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite 17.12.2018
huumeiden vastaisen materiaalin valmistelemisesta koulujen käyttöön
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite 17.12.2018 hiilinielun
lisäämiseksi peltojen metsityksellä
- aloite on valmisteltavana kaupunkikehityspalveluissa. Tarkoituksena on
valmistella asia maapoliittisen ja yleiskaavallisen ohjausryhmän käsittelyn
kautta kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen kevään 2019 aikana ja
sen jälkeen aloite tuodaan kaupunginhallituksen kautta
kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee tiedoksi luettelon käsittelemättä olevista valtuustoaloitteista.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 31
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi luettelon käsittelemättä olevista
valtuustoaloitteista.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Jaana Haapasalon ym. valtuustoaloite uimahallin aukioloaikojen laajentamisesta kesäaikana
2275/12.04.01/2018
Kaupunginvaltuusto 11.06.2018 § 94
Jaana Haapasalo ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:
”Salon uimahalli sulkeutuu viikonlopuiksi jo 26.5. ja on viikonloput
suljettuna 19.8. saakka. Lisäksi uimahalli on kokonaan suljettuna
22.6.–29.7. lomien ja vuosihuollon takia. Uimahallin sulkeminen
viikonlopuiksi jo toukokuussa ja sulkuajan jatkuminen yli elokuun puolivälin
merkitsee sitä, että monien vesiliikuntakuntoutusta tarvitsevien ikäihmisten
kuntoutus kärsii kesällä. Samoin muilla paikkakunnilla työssä käyvät
kuntouimarit, jotka pääsevät halliin vain viikonloppuisin, eivät voi kesällä
jatkaa harrastustaan. Monille viikonloppu on juuri parasta kuntoiluaikaa.
Kaikilla ei ole mahdollisuutta hakeutua kesäisin uimarannoille puuttuvien
kulkuyhteyksien tai muiden esteiden takia. Esimerkiksi keskustassa asuva
autoton henkilö ei helposti pääse kulkemaan järven tai meren rannalle.
Etäisyydet ovat pitkiä ja julkisen liikenteen yhteydet huonoja.
Luonnonvesissä uiminen on myös säiden armoilla, kun taas uimahallissa
voi liikkua säässä kuin säässä. Salossa ei valitettavasti ole maauimalaa.
Salon kaupungin Facebook-sivulla uimahallin sulkemista viikonloppuisin jo
toukokuussa on perusteltu 24.5. seuraavasti: ”Vuodesta 2012 asti
vapaa-aikapalveluja on koskenut rekrytointikielto ja vuosilomien,
Lehmijärven valvonnan (uimahallin uinninvalvojat hoitavat) ja uimahallin
vuosikorjausten ja -huoltojen vuoksi uimahalli on suljettu niin kuin on
päätetty. T. Terhi liikuntatoimistosta”.
On hämmästyttävää, jos varoja ei löydy lisähenkilöstön palkkaamiseen
kunto- ja terveysliikunnan tukemiseksi, vaikka samaan aikaan kilpa- ja
huippu-urheiluun on sijoitettu paljonkin rahaa. Esimerkiksi
huippujoukkueille on annettu rahallista tukea avokätisesti.
Kunto- ja terveysliikunta on kuitenkin monin verroin tärkeämpi
sijoituskohde kuin kilpa- ja huippu-urheilu, koska kuntalaisten
liikuntamahdollisuuksia lisäämällä syntyy säästöjä terveysmenoissa ja
hyvinvointi kasvaa. Vesiliikunta uimahallissa on mainio liikuntamuoto muun
muassa tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja ylipainosta kärsiville. Vesiliikunta
sopii lähes kaikille ikään, kokoon ja terveydentilaan katsomatta.
Esitänkin, että uimahallin viikonloppusuluista luovutaan kokonaan ja että
kesän sulkuaikaa lyhennetään korkeintaan kahdeksi viikoksi. Tämä
helpottaisi ikäihmisten ja muiden asukkaiden kuntoliikunnan
mahdollisuuksia kesällä.
Salossa 27. toukokuuta 2018
Jaana Haapasalo
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Kaupunginvaltuutettu
Johanna Riski
Marjaana Mänkäri
Sari Pesonen
Sanna Leivonen"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Vapaa-ajan lautakunta 31.01.2019 § 14

Valmistelija: vapaa-aikapalvelujen johtaja Hilpi Tanska,
hilpi.tanska@salo.fi, p. 02-778 4700, liikuntapaikkamestari Reino
Laaksonen, reino.laaksonen@salo.fi, p. 02-778 4703
Uimahalli on viime vuodet ollut suljettuna kesäviikonloppuisin toukokuun
lopulta elokuun puoleen väliin ja lisäksi kokonaan suljettuna juhannuksesta
viisi viikkoa eteenpäin vuosilomien ja vuosihuoltojen vuoksi. 1-2 viikon ajan
juhannuksen jälkeen uimahallissa on kuitenkin järjestetty kesäuimakouluja
ja uimaseuran kilpauimarit ovat voineet harjoitella hallissa kilpailuihin
valmistautuessaan. Pääsääntöisesti halli on viime vuosina ollut kaikelta
toiminnalta suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuun alkupuolelta
heinäkuun lopulle.
Uimahallin kävijämäärä pienenee selvästi jo toukokuun viikonloppuina ja
kesäkuussa. Myös elokuun alku, kun halli avataan kesätauon jälkeen, on
uimahallissa varsin hiljaista aikaa. Kesäaikaan asiakkaita on noin 500
päivässä, kun talviaikaan asiakkaita on päivittäin lähes 1000.
Uimahallissa työskentelee normaaliaukioloaikojen aikana 11
liikuntapalvelujen työntekijää ja 5 laitoshuoltajaa. Työntekijöistä suurella
osalla on 38 päivää vuosilomaa eli lähes 8 viikkoa vuodessa. Heti keväällä
koulujen päättyessä avataan Lehmijärven uimaranta sauna (avoinna
ma-su) ja uinninvalvojat työskentelevät molemmissa paikoissa, minkä
lisäksi tarvitaan ylimääräistä työvoimaa uimahallin viikonloppujen sulusta
huolimatta.
Liikuntapalvelujen toimintatietokortissa osana 2019 talousarviota on
hyväksytty uimahallin osalta seuraavat tunnusluvut: aukiolotunteja 3722
vuodessa, kävijämäärä 210 500, menot 1715 949 e, tulot 506 543 e,
menot per aukiolotunti 461 e ja menot per asiakas 8,15 e (nettomeno 5,75
e / asiakas).
Aloitteessa ehdotetaan viikonloppusuluista luopumista ja kesän sulkuajan
lyhentämistä 2 viikoksi. Tästä tulisi lisää aukiolotunteja 330, joiden
aiheuttama lisäkustannus olisi laskennallisesti 461 x 330 = 152 130 e.
Viikonloppuina aukioloa tulisi suhteessa enemmän (yhteensä 9
viikonloppua lisää), jolloin sunnuntaipäivien osalta voidaan laskea vielä
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joidenkin tuhansien eurojen lisäkustannus.
Kesäajan pienempään kävijämäärään suhteutettuna lisäkustannus
keskimääräiseen kävijämäärään verrattuna olisi noin 5 e / kävijä ja 800 e /
aukiolopäivä eli noin 35 000 e. Tämä sisältyy edellä mainittuun 152
tuhanteen, mutta hiljaisempana aukioloaikana jokainen kävijä on kuluihin
verrattaessa kalliimpi. Tulokertymäkin toki kasvaisi, mutta koska esim.
ikääntyneistä hyvin suuri osa käyttää uimahallia nykyisellään varsin
edullisella eläkeläisten vuosikortilla, ei esim. näistä saataisi lainkaan lisää
tuloja. Arvioitu tulojen lisäys olisi n. 30 000-35 000 e luokkaa.
Vakinaiselle henkilökunnalle tulee myöntää virkaehtosopimuksen mukaan
vuosilomat kesäkaudella, joten aukiolojen laajentaminen vaatisi
lisähenkilökunnan palkkaamista ja kouluttamista sekä perehdyttämistä.
Työtä pitäisi tehdä osin päällekkäin, mikä lisää myös kustannuksia.
Kaikkiaan voidaan ajatella että ehdotuksen toteuttaminen aiheuttaisi
liikuntapalveluille vähintään n. 130 000 e nettokustannukset vuositasolla.
Suurin osa rahoista käytettäisiin sijaishenkilökunnan palkkoihin, mutta
myös mm. lämpimän veden käyttö ja erilaisten puhdistusaineiden,
kemikaalien, wc paperien yms. käyttö lisääntyisi.
Salon Uimarit on 31.7.2018 saapuneella lausunnollaan tukenut tehtyä
valtuustoaloitetta kesäviikonloppujen avoinna pitämisen osalta ja enintään
heinäkuun mittaisen kesäsulun osalta. Lausunto on esityslistan
oheismateriaalina. Lausunnossa todetaan, että kansalaisten hyvällä
uimataidolla voidaan vähentää hukkumiskuolemia ja että uimahallin
kesäajan viikonloppusulku rajoittaa merkittävästi koululaisten ja työikäisten
uintimahdollisuuksia. Koululaisten 10 viikon kesälomasta uimahalli on
kuitenkin ollut avoinna 5 päivänä viikossa vähintään viiden viikon ajan.
Lisäksi liikuntapalvelut ylläpitää kuutta saunallista uimarantaa eri puolilla
kaupunkia, jotka ovat avoinna koko koulujen kesäloman ajan.
Sekä aloitteessa että uimaseuran lausunnossa otetaan kantaa myös
vedessä tapahtuvan kuntoutuksen keskeytymiseen kesäaikana.
Kuntoutusta tehdään usein fysioterapeuttien avulla eikä uimahalli ole
fysioterapeuteilta saanut palautetta, että kesäsulku aiheuttaisi
kuntoutukseen haittaa. Uimahallin sulkuaika heinäkuussa on yleisesti
kesälomakautta koko valtakunnassa. Seuran lausunnossa todetaan myös,
että erityisryhmille uimarannoilla uiminen ei ole mahdollista. Tämä pitänee
paikkansa, jos vesi on kovin kylmää, mutta Salossa Kokkilan uimaranta on
nykyään esteetön niin saunojen kuin veteen pääsynkin osalta.
Uimaseuran lausunnossa otetaan kantaa myös kilpailujen
valmistautumisen osalta. Uimahalli ei ole aikaisemmin saanut kritiikkiä
uimaseuralta siitä, etteikö kilpailuihin valmistautuminen olisi ollut
uimahallissa pääsääntöisesti mahdollista, koska pienen ryhmän osalta on
voitu tehdä poikkeusjärjestelyjä, vaikka halli on ollut suljettuna ja voidaan
jatkossakin tehdä. Tehtyihin järjestelyihin on kilpauimareiden osalta oltu
valmentajien suunnalta tyytyväisiä. Kesällä 2019 uinnin eri-ikäisten
suomenmestaruuskilpailut pidetään seuraavasti: Rollot 7.-9.6,
Ikäkausimestaruuskilpailut 14.-16.6, yleisen sarjan SM-kisat 27-30.6.
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Merkittävin syy sille, miksei uimahallin kesäsulku voi olla kahden viikon
mittainen ovat uimahallissa sulkuajan aikana tehtävät vuosihuollot,
perussiivoukset ja erilaiset kunnostustyöt, joita ei voida tehdä hallin
aukioloaikoina ja joita ei ehditä tehdä kahdessa viikossa. Altaiden vesi on
myös aika ajoin tyhjennettävä, vaikka kaikkia altaita ei vuosittain
tyhjennetä.
Uimahallissa tehtiin kesällä 2018 kesäsulun aikana mm. seuraavia
kunnostustöitä:
Altaat pestiin kunnolla ja vesi poistettiin terapia-altaasta, viihdealtaasta ja
lastenaltaasta. Altaiden täyttö ja vesien saaminen uintikuntoon ei käy
hetkessä, koska vettä ei voi vain laskea altaisiin, vaan täyttö pitää tehdä
rauhassa, ettei laattoja halkeile. Lisäksi veden lämpötila, klooripitoisuus ja
pH-arvo pitää saada oikeanlaisiksi.
Silikonisaumat ovat uimahallissa kovalla koetuksella ja niitä pitää paikata
vuosittain. Myös laattoja pitää vaihtaa. Useita laitteita pitää myös vuosittain
huoltaa, kuten esim. vedenkierrosta vastaavat pumput. Kesällä 2018
uusittiin myös yksi ilmastointikone. Myös kloorinsyöttöputkisto jouduttiin
uusimaan kokonaan, koska putket olivat menneet osin tukkoon.
Saunoissa kiukaiden vastukset vaihdetaan ja kivet käydään läpi joka kesä.
Huonot kivet otetaan pois ja laitetaan uusia tilalle. Pukuhuoneissa
voidellaan muun muassa pukukoppien lukot. Kesällä uimahallin kattoon
talven aikana tullut reikä korjattiin ja katosta vaihdettiin kastuneita villoja
lastenaltaan yläpuolelta, minkä takia allas joudutaan tyhjentämään.
Uimahallin liukumäen kaiteet irrotettiin hiekkapuhallusta ja maalausta
varten ja osa altaiden valaisimista vaihdettiin ledeiksi. Valaisimet ovat yli
kymmenen vuotta vanhoja ja osin huonossa kunnossa. Uimahalliin
rakennettiin menneenä kesänä myös uusi säilytyskaappi, jossa on
tarkoitus pitää muun muassa uimakouluissa tarvittavia välineitä sekä
pohjaimuria. Yksi laitosmies työskentelee hallissa koko kesän ajan.
Uimahallin esimies on selvittänyt muiden kaupunkien uimahallien
kesäsulkuja kesän 2018 osalta ja monissa kaupungeissa sulut ovat paljon
pidempiäkin kuin Salossa.
Kesäsulut 2018:
Someron uimahalli 9.7.-12.8, 5 viikkoa
Ulpukka, Raisio 30.6.-5.8, 5 viikkoa
Meri-Porin uimahalli, 22.6-31.8, 10 viikkoa
Porin keskustan uimahalli 28.5-19.8, 12 viikkoa
Vesihelmi, Forssa 28.7.-19.8, 3 viikkoa
Uudenkaupungin uimahalli 21.6.-19.8, 8 viikkoa
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Nokian uimahalli 16.6.-12.8, 8 viikkoa
Apulaiskaupunginjohtaja:
Vapaa-ajan lautakunta päättää, että tehty valtuustoaloite ei anna aihetta
muuttaa uimahallin kesäaukioloja, koska muutokseen ei ole määrärahoja
ja koska muutos ei ole toiminnallisesti esim. kahden viikon sulun osalta
mahdollinen.
Vapaa-ajan lautakunta toimittaa valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että
aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 58

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Johanna Riski ehdotti, että pöytäkirjaan merkitään toivomuksena, että kun
uusia julkisen liikenteen reittejä suunnitellaan, otetaan huomioon, että
julkisella liikenteellä pääsee uimarannoille, esimerkiksi Kokkilan
uimarannalle.
Johanna Riskin ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 32
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
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Merkittiin, että Jarkko Anttila poistui kokouksesta klo 20.25.
Jaana Haapasalo esitti, että aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Tavoitteena tulisi olla verrata Salon tilannetta niihin paikkakuntiin, joissa
vesiliikuntamahdollisuudet kesäisin ovat helposti saavutettavissa ja joissa
uimahalli on auki kesäviikonloppuisin ja koko kesä- ja elokuun. Lisäksi
tulisi pohtia, voidaanko uimahalli pitää auki kesäviikonloppisin ja supistaa
sulkuaikaa enintään heinäkuun ajaksi, kuten Salon uimareiden
lausunnoissa ehdotetaan.
Sari Pesonen, Kai Schneider ja Sanna Leivonen kannattivat Jaana
Haapasalon esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu
ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja
teki äänestysehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka kannattavat hallituksen
ehdotusta äänestävät jaa, ja ne jotka kannattavat Haapasalon ehdotusta,
äänestävät ei. Äänestys suoritetaan käyttäen sähköistä
äänestysjärjestelmää. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 JAA-ääntä ja 24 EI-ääntä.
Asian käsittelyä jatkettiin.
Sari Pesonen esitti, että vuonna 2020 neuvoteltaisiin ympäristökuntien
kanssa niin, että sulkuajat pystyttäisiin porrastamaan siten että kuntoutujat
pystyisivät käyttämään Salon uimahallin ollessa kiinni lähikuntien
palveluita.
Kahila Tuukka, Tamminen Heikki ja Nikkanen Saku sekä Saija
Karnisto-Toivonen kannattivat Sari Pesosen ehdotusta.
Merkittiin, että Heikki Liede poistui klo 20.45 ja Ari Aalto tuli hänen tilalleen
kokoukseen. Sanna Leivonen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen
ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta on
äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Joka kannattaa
kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää jaa ja joka kannattaa Sari
Pesosen ehdotusta, äänestää ei. Äänestys suoritetaan käyttäen sähköistä
äänestysjärjestelmää. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä, 27 EI-ääntä ja 1
TYHJÄÄ.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sari Pesosen ehdotuksen.
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Äänestysluettelo kaupunginvaltuusto 4.3.2019 § 32 Jaana
Haapasalon ym. valtuustoaloite uimahallin aukioloaikojen
laajentamisesta kesäaikana
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Tuukka Kahilan ym. valtuustoaloite Inkere-Kaivola taajamien kävely- ja pyörätieyhteydestä
2277/10.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 11.06.2018 § 97
Tuukka Kahila ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:
"Perttelin Kaivolan ja Inkereen elinvoimaiset taajamat sijaitsevat
muutaman kilometrin päässä toisistaan. Reilun kilometrin pätkältä puuttuu
kävely- ja pyörätie, joka pitää taajamia ikään kuin etäällä toisistaan. Ainoa
yhteys taajamien välillä on maantie 2403, joka on osoitettu haastavaksi ja
vaaralliseksi jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Maantieosuudella on 80km/h
nopeusrajoitus, joka yhdessä kapean tien, mäkisen maaston ja matkalle
osuvien kahden sillan kanssa tekevät kulkemisesta epämiellyttävää sekä
vaarallista ja pelottavaa.
Alueen asukkaat ovat virittäneet tästä asiasta aktiivista
kansalaiskeskustelua ja keränneet myös useamman sataa nimeä
adresseihin pyörä- ja kävelytien puolesta. Monet julkiset ja yksityiset
palvelut menevät kylien välillä ristiin. Inkereellä on muun muassa neuvola,
kirjasto, nuorisotila, urheilukenttä ja pankkikonttori. Kaivolassa esimerkiksi
monet harrastukset, jalkapallokenttä, kirkko, seurakuntatalo ja postin
toimipaikka.
Tämä kylien välinen yhteys on niin ikään ollut esillä jo 2004
kevytliikenneasiamiehen selvityksessä ja Varsinais-Suomen liiton
julkaisuissa (esimerkiksi Salon seudun liikennejärjestelmä 2020 - Kevyen
liikenteen malliseututoiminta 2003–2004). Kaivolan ja Inkereen välillä
avattaisiin samalla miellyttävä uusi reitti Kaivolasta Saloon, joka palvelee
niin vapaa-ajan tarpeita kuin työmatkalaisia. Samalla hanke tukisi siis
myös tulevaisuuden tarpeita aina Salon ydinkeskustaan saakka. Tämä
taajamien välinen yhteys siirtäisi huomattavasti painetta rakentaa kevyen
liikenteen väylää suoraan Kaivolasta Saloon Somerontien kylkeen.
Kevyen liikenteen väylä lisäisi turvallisuutta huomattavasti, nostaisi
ihmisten liikuntaintoa sekä loisi vahvempaa yhteisöllisyyttä. Uusi yhteys
palvelisi myös tulevaisuuden muuttuvien liikenne- ja kulkemisratkaisuiden
myötä. Erilaiset sähköllä toimivat pyörät, potku- ja tasapainolaudat ovat
vahvasti tätä päivää jo nyt ja samalla täten tukevat tulevaisuuden uusia
liikkumismuotoja. Kaivolan ja Inkereen välinen yhteys on myös osa Salon
2030 tavoiteverkkoa ja sen pääreittiä. Tämä yhteys olisi samalla hyvä
luonnollinen aloitus tälle verkoston parantamiselle.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Salon kaupunki käynnistää
Inkereen ja Kaivolan välisen kävely- ja pyörätieyhteyden valmistelun joko
maantien 2403 linjaa pitkin tai hyödyntäen Varsinais-Suomen liiton
selvityksistä löytyvää linjausta, joka menee suoraan Kaivolasta
Uskelanjoen yli.
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Tuukka Kahila vihr.
Mira Aaltonen
Kai Schneider
Sari Pesonen
Jonna Nyyssönen
Karoliina Vierjoki-Väätäinen
Antti Olkinuora
Heikki Tamminen
Tapio Äyräväinen
Jani Hirvimäki
Sanna Leivonen"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 22.01.2019 § 17

Valmistelija: Suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm,
mikko.soderholm@salo.fi, 02 778 5200
Salon kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut on vastaanottanut Tuukka
Kahilan ym. valtuustoaloitteen koskien Inkere-Kaivola -taajamien kävely- ja
pyörätieyhteyttä. Valtuustoaloite lähetettiin edelleen Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen viralliseen asiakaspalautejärjestelmään syyskuussa 2018,
koska Inkere-Kaivola -välinen maantieosuus kuuluu sen hallinnoimiin
tieosuuksiin. Vastaus aloitteeseen tuli ELY:n toimesta 29.11. jonka sisältö
mainitaan alla:
"Kiitos yhteydenotosta! Olette esittäneet jalankulku- ja pyöräilyväylän
suunnittelua Saloon Kaivolan ja Inkereen taajamien välille joko maantien
2403 linjaa pitkin tai hyödyntäen linjausta, joka menee suoraan Kaivolasta
Uskelanjoen yli. Toteatte myös, että tämä taajamien välinen yhteys
vähentäisi paineita rakentaa jalankulku- ja pyöräilyväylä kantatietä 52
pitkin Kaivolasta Saloon. ELY-keskus on teettänyt v. 2018 jalankulun ja
pyöräilyn tarveselvityksen, jossa on priorisoitu uudet väylähankkeet.
Esittämänne jalankulku- ja pyöräilyväylä Salossa Kaivolan ja Inkereen
välillä ei sisälly tarveselvityksen top 20 listalle, jolloin hankkeen suunnittelu
tai toteuttaminen lähivuosina ELY-keskuksen perustienpidon rahoituksella
on erittäin epätodennäköistä. ELY-keskuksella ei ole ollut viime vuosina
muutoinkaan juuri lainkaan rahoitusta jalankulku- ja pyöräilyväylien
suunnitteluun ja toteuttamiseen perustienpidon rahoituksella. Myöskään
jalankulku- ja pyöräilyväylä Kaivolasta Saloon kantatietä 52 pitkin ei sisälly
tarveselvityksen top 20 listalle.
ELY-keskus pitää sinänsä kannatettavana taajamat yhdistävän jalankulkuja pyöräilyväylän rakentamista, mutta ei ota kantaa, kumpi ehdotetuista
vaihtoehdoista olisi parempi, sillä Uskelanjoen ylittävä vaihtoehto ei sijoitu
ELY-keskuksen hallinnoimalle maantieverkolle. Maantien 2403 puuttuvan
osion rakentaminen olisi kuitenkin ELY-keskuksen näkökulmasta
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tarkoituksenmukaisempi ratkaisu kuin jalankulku- ja pyöräilyväylän
rakentaminen Kaivolasta Saloon kantatietä 52 pitkin.
Mikäli kunta on halukas suunnittelemaan ja myöhemmin toteuttamaan
Kaivolan ja Inkereen taajamat yhdistävän jalankulku –ja pyöräilyväylän
omalla rahoituksellaan ELY-keskuksen hallinnoimalle maantieverkolle,
ELY-keskus on valmis neuvottelemaan asiasta. Kunta voi tässä
tapauksessa olla yhteydessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa
projektipäällikkö Timo Bäcklundiin, timo.backlund@ely-keskus.fi.
ELY-keskus haluaa muistuttaa Liikenne- ja viestintäministeriön käynnissä
olevasta Kävellyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta. Ohjelman tavoitteena
on 30 % kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määriin vuoteen 2013
mennessä. Ohjelman yhtenä toimenpiteenä on Investointiohjelma kuntien
katuverkolla sijaitseviin kävelyn ja pyöräilyn hankkeisiin. Sen avulla
tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien ja
kuntien katuverkolla. Ensimmäinen hankehaku on parhaillaan käynnissä,
ohessa linkki Liikenneviraston tiedotteeseen kunnille:
https://www.liikennevirasto.fi/-/tiedote-kunnille-investointitukea-kavelyn-ja-p
yorailyn-olosuhteiden-parantamiseen.
ELY-keskus toteuttaa tienpitoa valtakunnallisesti yhtenäisten linjausten
mukaan. Ensisijaisesti pidämme kaikki maantiet liikennöitävässä kunnossa
tienhoitotoimenpiteillä. Päivittäisten tienhoitotoimien ohella panostamme
olemassa olevien tierakenteiden kunnossapitoon mm. korjaamalla siltoja ja
päällystämällä teitä. Jäljelle jäävällä rahoituksella voidaan suunnitella ja
toteuttaa uusia parannustoimenpiteitä. Niihin käytettävissä oleva rahoitus
on vähentynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Olemme joutuneet
tinkimään myös nykyisten tierakenteiden ylläpidosta rahoitussyistä.
Esimerkiksi päällysteitä uusitaan enää lähinnä vilkkaimmin liikennöidyillä
teillä. Tässä tilanteessa uusiin investointeihin ei ole juurikaan
mahdollisuuksia.
Kun investointien toteuttamismahdollisuuksia pohditaan,
liikenneturvallisuusvaikutukset ovat merkittävin yksittäinen tekijä, minkä
pohjalta toteutettavia investointeja valitaan. Myös kestäviä
liikkumismuotoja tukevia toimenpiteitä pyritään toteuttamaan enemmän.
Monissa viime vuosina toteutetuissa investoinneissa on ollut mukana
korvamerkittyä erillisrahoitusta, työllisyysperusteista investointitukea tai
kunnan rahoitusta.
Teemme parhaamme toimivan ja turvallisen liikenteen varmistamiseksi
eduskunnan myöntämän rahoituksen puitteissa."
Maantien 2403 varteen rakennettavan väylän lisäksi tarkasteltiin myös
toista vaihtoehtoa, joka sijoittuisi Kaivolasta Hähkänän läheisyyteen
yhdistyen jo rakennettuun jalankulku- ja pyöräilyväylään. Tarkastelussa
olevalla osuudella ei kuitenkaan ole kaavoitettua aluetta eikä Salon
kaupungin maaomistusta. Toimenpiteen toteuttaminen yhdistettynä mm.
siltayhteyden rakentamiskustannuksiin muodostuvat edellä mainituista
syistä varsin haastavaksi toteuttaa.
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Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 56
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen tiedoksi ja
ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
valmistelun mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 33
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Naim Panahi poistui klo 20.50 ja
edustajaksi tuli Jere Hauhia.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Marjatta Halkilahden valtuustoaloite pyörätien tekemisestä Muurlan kaupunginosaan
2278/10.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 11.06.2018 § 99

Marjatta Halkilahti teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Salossa on parin vuoden takainen valtuustossa tiedoksi annettu
kehittämisohjelma kaupungin kävely- ja pyöräteistä. Se on hieno ohjelma,
hieno selvitys siitä mitä meillä on. Ohjelman tavoitteenahan oli ja on mm.
määrittää kävelyn ja pyöräilyn edistämistä, antaa ”askelmerkkejä” Salon
kaupungille ja sen asukkaille.
Kävely- ja pyöräteitä meillä on, sen em. ohjelma kertoo, yhteensä 208
kilometriä. Salon kaupungin vastuulla on 147 kilometriä ja
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastuulla 61 kilometriä.
Salon keskustasta sitä ympäröiviin taajamiin Märyyn ja Inkereelle on
yhtenäinen pyörätie. Muihin taajamiin pääsee kävellen ja pyöräillen vain
käyttämällä keskustasta taajamaan johtavia maantieosuuksia. Autolla
liikkuva ei välttämättä edes huomaa kuinka olemattomia ja kapeita ne
mahdollisuudet (pyörä ja jalankulku) muutamissa paikoissa ovat.
Kaupungin hyvinvointiraportti 2017 annettiin valtuustossa tiedoksi
14.5.2018. Raportin kohtaan ”Lähiympäristön tila ja turvallisuus” on kirjattu
seuraava lause: ”Liikenneturvallisuuden edistäminen Salossa on jatkuva
toimenpide, jonka edistämisen tarkoituksena on parantaa kaupunkilaisten
hyvinvointia ja viihtyvyyttä. ”
Esitän pyörätien jatkamista Muurlassa jo olevalle tielle ja toivon, että
muissakin kaupunginosissa mietitään, millaisia teitä niissä asuvat asukkaat
tarvitsevat, mistä mihin reitit olisivat tarpeen turvalliseen pyöräilyyn ja
jalankulkuun.
Muurlalaisten pyörätie alkaa 110 -tieltä, se kulkee Takapellon kautta
Pyöliin ja kirkonkylän kautta kohti Kiskontietä, mutta se päättyy
Kistolanpalttaan.
Välille Kirin talo ja Kiskontie olisi tarpeen saada turvallinen ja valaistu tie
jalan kulkeville ja pyöräilijöille. Matka on n. 2 km.
Muurlan kirkolta nyt Kirin taloon saakka kulkeva pyörätie on osassa kiinni
itse maantietä (Muurlantie) ja osa kulkee niin, että välissä on
nurmikkokaitaletta. Nykytilanne näyttää olevan se, että teiden ja
pyöräteiden välissä kulkevat nurmikkokaitaleet ovat tässä kaupungissa
kuin ”ei-kenenkään-maita”. Ne ovat ison osan vuodesta epäsiistissä
kunnossa. En ole asiantuntija siihen, millainen kävely- ja pyöräilytien pitäisi
olla, mutta kehtaan ehdottaa, että Muurlassa se rakennettaisiin heti
autotien viereen kiinni. Näin ollen tien hoidosta tulisi pitkän päälle vähän
helpompaa. Ehkä huolettomampaakin.
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Marjatta Halkilahti
valtuutettu, KD sitoutumaton ”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 22.01.2019 § 16

Valmistelija: Suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm,
mikko.soderholm@salo.fi, 02 778 5200
Salon kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut on vastaanottanut Marjatta
Halkilahden valtuustoaloitteen koskien pyörätien rakentamista Muurlan
kaupunginosaan välillä Kirin talo - Kiskontie (mt 186). Edellä mainittu
osuus kuuluu Varsinais-Suomen ELY- keskuksen hallinnoimiin
tieosuuksiin, josta johtuen tehty valtuustoaloite lähetettiin edelleen
ELY-keskuksen viralliseen asiakaspalautejärjestelmään syyskuussa 2018.
Vastaus aloitteeseen tuli ELY:n toimesta 29.11. jonka sisältö mainitaan
alla:
"Kiitos yhteydenotosta! Olette esittäneet jalankulku- ja pyöräilyväylän
rakentamista Muurlaan välille Kirin talo-Kiskontie. ELY-keskus on teettänyt
v. 2018 jalankulun ja pyöräilyn tarveselvityksen, jossa on priorisoitu uudet
väylähankkeet. Esittämänne jalankulku- ja pyöräilyväylä ei sisälly
tarveselvityksen top 20 listalle, jolloin hankkeen toteuttaminen lähivuosina
ELY-keskuksen perustienpidon rahoituksella on erittäin epätodennäköistä.
ELY-keskuksella ei ole ollut viime vuosina muutoinkaan juuri lainkaan
rahoitusta jalankulku- ja pyöräilyväylien toteuttamiseen perustienpidon
rahoituksella. Mikäli kunta on halukas toteuttamaan kyseisen jalankulku
–ja pyöräilyväylän omalla rahoituksellaan, ELY-keskus on valmis
neuvottelemaan asiasta. Kunta voi tässä tapauksessa olla yhteydessä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa projektipäällikkö Timo Bäcklundiin,
timo.backlund@ely-keskus.fi.
Toteutamme tienpitoa valtakunnallisesti yhtenäisten linjausten mukaan.
Ensisijaisesti pidämme kaikki maantiet liikennöitävässä kunnossa
tienhoitotoimenpiteillä. Päivittäisten tienhoitotoimien ohella panostamme
olemassa olevien tierakenteiden kunnossapitoon mm. korjaamalla siltoja ja
päällystämällä teitä. Jäljelle jäävällä rahoituksella voidaan suunnitella ja
toteuttaa uusia parannustoimenpiteitä. Niihin käytettävissä oleva rahoitus
on vähentynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Olemme joutuneet
tinkimään myös nykyisten tierakenteiden ylläpidosta rahoitussyistä.
Esimerkiksi päällysteitä uusitaan enää lähinnä vilkkaimmin liikennöidyillä
teillä. Tässä tilanteessa uusiin investointeihin ei ole juurikaan
mahdollisuuksia.
Kun investointien toteuttamismahdollisuuksia pohditaan,
liikenneturvallisuusvaikutukset ovat merkittävin yksittäinen tekijä, minkä
pohjalta toteutettavia investointeja valitaan. Myös kestäviä
liikkumismuotoja tukevia toimenpiteitä pyritään toteuttamaan enemmän.
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Monissa viime vuosina toteutetuissa investoinneissa on ollut mukana
korvamerkittyä erillisrahoitusta, työllisyysperusteista investointitukea tai
kunnan rahoitusta.
Teemme parhaamme toimivan ja turvallisen liikenteen varmistamiseksi
eduskunnan myöntämän rahoituksen puitteissa."
Aloitteessa viitattiin myös kaupunginhallituksen § 310 hyväksymään, Salon
kaupungille vuonna 2016 laadittuun kävelyn ja pyöräilyn
kehittämisohjelmaan. Edellä mainitussa kehittämisohjelmassa kyseinen
väylä on osoitettu kiireellisyysluokkaan 2. Kiireellisyysluokkia on raportissa
1-3, jotka ovat osana kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkkoa. Vuosille
2019-2023 laaditussa investointisuunnitelmassa ei ole osoitettu erillistä
määrärahaa edellä mainitulle hankkeelle.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle että se merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 55
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkistee valmistelun mukaisen vastauksen tiedoksi ja
ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
valmistelun mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta klo 19.15 tämän
asian käsittelyn aikana.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 34
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
Kaupunkikehityslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 99
§ 16
§ 55
§ 34

3/2019

11.06.2018
22.01.2019
12.02.2019
04.03.2019

Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttoman kouluruuan tarjoamiseksi kesäkuussa
perusopetuksen oppilaille Salossa
2281/00.01.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 11.06.2018 § 100
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite maksuttoman kouluruuan tarjoamiseksi kesäkuussa
perusopetuksen oppilaille Salossa.
Aloitteessa tulee selvittää ruokailun mahdollisuus ja kustannukset.
Myönteisen perhepolitiikan tukemiseksi ja positiivisen imagon
kasvattamiseksi ruokailun mahdollisuutta tulisi selvittää.
Salossa 11.6.2018
Osmo Friberg"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Opetuslautakunta 29.01.2019 § 7
Valmistelijat: lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä,
pia.setala@salo.fi, 044 7784001 ja ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö
Anu Sorvari-Happonen, 044 7785900
Suomessa on tarjottu maksuton ateria kaikille oppivelvollisuuskoulujen
oppilaille jo vuodesta 1948 lähtien. Ruokailu on olennainen osa lapsen
hyvinvointia ja kasvua. Kouluruokailussa lapsille opetetaan terveyttä,
ruokailutapoja sekä suomalaista ruokakulttuuria. Kouluruokailun
järjestämisessä tulee ottaa huomioon terveys-, ravitsemus- ja
tapakasvatuksen tavoitteet.
Kouluruokailun järjestämisestä säädetään perusopetuslaissa 628/1998 31
§. Perusopetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä
tarkoituksenmukaisesti järjestetty täysipainoinen ateria. Salossa
kouluruokailun järjestämisestä vastaa kaupungin ravitsemis- ja
puhtaanapitopalveluyksikkö. Kouluaterian hinta ala-koulussa (1-6 lk) on
3,10 € ja yläasteella 3,60 €. Koulun keittiöhenkilökunta huolehtii
kouluruuan esille laitosta koulussa. Kesäkuussa koulun keittiöhenkilökunta
suorittaa perussiivouksen keittiöissä ja ruokasaleissa sekä osallistuu
koulujen vaativiin perussiivouksiin puhtaanapidon kanssa.
Keittiöhenkilökunta myös sijaistaa kesäkuussa päivystävissä
päiväkodeissa ja kokopäivähoitolaitosten keittiöissä. Nykyiset
henkilöstöresurssit eivät siten riitä maksuttoman kouluruuan tarjoamiseksi
kesällä.
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Mikäli koululaisille järjestettäisiin mahdollisuus maksuttomaan
kouluateriaan kesäkuussa, tulisi huomioon ottaa myös valvonta- ja
vastuukysymykset ruokailun aikana. Lisäksi maksuttoman kouluruokailuun
osallistuvien määrän arviointi ja siitä seuraavan tähderuuan kustannukset
ovat vaikeasti ennakoitavissa. Salon kaupungin kouluverkko on laaja ja
etäisyydet kouluihin pitkiä, joten yhdenvertaisuuden toteutuminen olisi
haasteellista, koska kouluruokaa ei pystyttäisi tarjoamaan kaikissa
yksiköissä.
Kulujen osalta voitaneen todeta, että opetuspuolen talousarviossa on
varauduttu vain perusopetuslain mukaisen kouluruuan järjestämiseen.
Salossa on 20.9.2018 tilastointipäivän mukaan perusopetuksessa 5 353
oppilasta. Mikäli maksutonta kouluruokailua kokeiltaisiin esim. kesäkuun
ajan esim. suuremmissa kouluissa ja ruokailuun osallistuisi esim. 500
alakoulun oppilasta, olisivat pelkät ateriakustannukset n. 31 000 €.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta päättää, että maksutonta kouluruokaa ei tarjota
oppilaille kesäkuussa. Lisäksi opetuslautakunta toimittaa
valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle
ja kaupunginvaltuustolle sekä ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun
käsitellyksi.
Päätös:
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 61
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 35
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Päätös:
Jaana Haapasalo Sari Pesosen kannattamana ehdotti, että asia
palautetaan uudelleen valmisteluun uusien näkökulmien löytämiseksi
asiaan.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian
palauttamisesta, oli suoritettava äänestys asian käsittelyn jatkamisen ja
palauttamisen välillä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Joka kannattaa asian
käsittelyn jatkamista, äänestää jaa ja joka kannattaa asian palauttamista,
äänestää ei. Äänestys suoritetaan käyttäen sähköistä
äänestysjärjestelmää. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 5

Äänestysluettelo, kaupunginvaltuusto 3.4.2019 § 35 Osmo
Fribergin valtuustoaloite maksuttoman kouluruuan tarjoamiseksi
kesäkuussa perusopetuksen oppilaille Salossa
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Osmo Fribergin valtuustoaloite energiajuomien nauttimisen rajoittamiseksi koulupäivän
aikana
3518/00.01.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 05.11.2018 § 151
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Aloitteen valmistelussa tulee selvittää ne keinot ja käytännöt, jolla
energiajuomien nauttiminen koulupäivän aikana olisi kiellettävissä
kokonaan oppilaiden joukossa.
Salossa 05.11.2018
Osmo Friberg”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Opetuslautakunta 29.01.2019 § 8
Valmistelija: opetuspäällikko Inkeri Lahti, inkeri.lahti@salo.fi,
p. 02 778 4688
Aloitteessa pyydettiin selvittämään keinot ja käytännöt, joilla
energiajuomien nauttiminen voidaan kieltää koulupäivän aikana kokonaan
oppilaiden joukossa.
Rehtorien näkemyksen mukaan energiajuomien käyttöä on kouluissa
jonkin verran, mutta siihen liittyen ei ole ollut erityisiä haasteita koulun
arjessa. Yksittäisissä kouluissa energiajuomien käyttö on jo kielletty
koulujen järjestyssäännöissä. Rehtorit puoltavat energiajuomien käytön
kieltämistä kokonaan koulupäivän aikana ja asian lisäämistä koulujen
järjestyssääntöihin lukuvuoden 2019-2020 alusta.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta päättää, että energiajuomien käyttö kielletään
perusopetuksen kouluissa koulupäivän aikana. Asia lisätään koulujen
järjestyssääntöihin lukuvuoden 2019-2020 alusta.
Lisäksi opetuslautakunta toimittaa valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle sekä
ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 62
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 36
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite koodauksen ja
ohjelmisto-osaamisen erikoisluokan perustamisesta Salon perusopetukseen
3796/12.00.02/2018
Kaupunginvaltuusto 03.12.2018 § 160

Saija Karnisto-Toivonen teki SDP:n valtuustoryhmän ym. puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Suomen tulevaisuuden menestys on koodaajien ja ohjelmisto-osaajien
käsissä. Siksi on hälyttävää, että Suomessa on kasvava koodaripula.
Yksin Suomen ohjelmistoalalla osaavien koodaajien vaje kasvaa tuhansilla
joka vuosi. Nyt välitön koodaajatarve on 7?000–9?000 osaajaa.
Toisaalta potentiaali on valtava. Tulevaisuuden googlet ja spotifyt,
maailmaa muuttavat innovaatiot ja menestystarinat voivat syntyä
Suomeen, jos vain osaamme luoda niille edellytykset: tarvittavan
osaamisen. Globaali kilpailu digitalisaation tarjoamasta kasvusta on kova.
Suomen on onnistuttava paitsi houkuttelemaan osaajia Suomen
ulkopuolelta myös luomaan omaa uutta, uniikkia osaamista.”
Näin kirjoittavat mm. Ilkka Paananen, Risto Siilasmaa ja Timo Ritakallio
18.10.2018 Helsingin sanomissa julkaistussa kirjoituksessaan.
Salo haluaa profiloitua korkean digiosaamisen ja tulevaisuuden
kaupunkina. Olemme saamassa kansanvälisiä korkeakouluopiskelijoita,
panostamme korkeakouluyhteistyöhön ja kehitämme toisen asteen
koulutuksia. Halikon lukio tekee aktiivista yliopistoyhteistyötä jne. Salolla
on jo monia keinoja vastata osaltaan yritysjohtajien esittämään huoleen.
Koulua voisi luoda yhä yhtenäisemmäksi elämänmittaiseksi
osaamispoluksi, jossa tulevat ammattilaiset saisivat jo perusopetuksessa
mahdollisuuden opiskella koodausta ja ohjelmisto-osaamista. Meillä on
kielipainotteisuutta ja musiikkiluokat, joiden rinnalle mahtuisi aivan
mainiosti vielä yksi erikoisluokka.
Koodaus- ja ohjelmisto-osaamisen koulutusta tulee Salossa kehittää
yhteistyössä yritysten kanssa, heitä myös opetuksen sisältöjä pohtiessa
kuullen.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Salon kaupunki ryhtyy valmistelemaan
koodaus- ja ohjelmistokehityksen erikoisluokkaa, joka alkaisi alakoulun
kolmannelta luokalta ja koulupolku ulottuisi myös yläkouluun. Valmistelun
tulisi mahdollistaa ensimmäisten opiskelijoiden aloittaminen vuoden 2020
elokuussa.
Salossa 3.12.2018
SDP:n valtuustoryhmä
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Saija Karnisto-Toivonen
Leena Ahonen-Ojala
Jarkko Anttila
Saku Nikkanen
Jonna Nyyssönen
Marja Ruokonen
Simo Vesa
Katja Taimela
Timo Tammi
Mikko Lundén
Piia Keto-Oja
Simo Paassilta
Hannu Eeva
Pekka Kymäläinen
Satu Parttimaa
Pia Hellström
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Opetuslautakunta 29.01.2019 § 10
Valmistelija: opetuspäällikkö Inkeri Lahti, inkeri.lahti@salo.fi,
p. 02 778 4688
Aloitteessa esitetään, että Saloon perustettaisiin koodaus- ja
ohjelmistokehityksen erikoisluokka, joka alkaisi 3. luokalta ja jatkuisi
yläkouluun. Salossa toimii painotetun opetuksen musiikki- ja
kielipainotteinen luokka, jotka alkavat jo 3. vuosiluokalta. Tämän lisäksi on
7. vuosiluokalla alkavat kieli-, media- ja LUMA- luokat.
Armfeltin koulun LUMA-opetus painottaa luonnonilmiöiden, matematiikan
ja teknologian opetusta. LUMA-luokalla tavoitteena on kehittää nuorten
luonnontieteellistä, matemaattista ja teknistä ajattelua, lisätä
ongelmanratkaisutaitoa sekä luoda oppiva ja innostunut ympäristö
tukemaan yläkoulussa opiskelua. Mikäli Saloon perustettaisiin koodaus- ja
ohjelmistokehitykseen painottunut erikoisluokka, niin se olisi
toiminnallisesti mielekästä toteuttaa osana LUMA-luokan toimintaa.
Ohjelmointi on sisällytetty vuonna 2016 voimaan tulleeseen
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Koodaus eli ohjelmointi
on OPS:ssa yksi osa TVT-osaamista, ei irrallinen tavoite tai tehtävä.
Koodaus on osa käytännön taitoja ja oppilaan omaa tuottamista.
Oppimistavoitteena on ohjelmoinnin idean ymmärtäminen, kokemusten
saaminen ohjelmoinnista sekä mahdollisuuden saaminen ohjelmoinnin
konkreettiseen harjoitteluun ja sitä kautta oivaltavan oppimisen ilon
kokemiseen.
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Alla on koottuna kohdat, joissa ohjelmointi mainitaan perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa laaja-alaisen osaamisen taidoissa tai
oppiainekohtaisissa osuuksissa käsityössä ja matematiikassa:
Opetus vuosiluokilla 1–2
Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median
parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista
Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia
toimintaohjeita, joita myös testataan
Opetus vuosiluokilla 3–6
Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten
teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.
Innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä
Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota “hyvä” /
arvosanaa kahdeksan varten
Innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Ohjelmointi graafisessa ohjelmointiympäristössä
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa
ohjelmointiympäristössä
Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä
robotiikka ja automaatio
Opetus vuosiluokilla 7–9
Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja
Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä
Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8)
oppimäärän päättyessä
Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
Algoritminen ajattelu ja ohjelmointitaidot
Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa
ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia
Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia
suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin
Opetussuunnitelma varmistaa ohjelmoinnin opetuksen kaikille oppilaille.
Ohjelmointi on yksi taito ja osaamisalue monien muiden joukossa.
Kaikkien oppilaiden ei tarvitse innostua ohjelmoinnista, mutta
opetussuunnitelman kautta jokaiselle oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus
nähdä ja kokea, mitä se on. Osa oppilaista innostuu ja heistä mahdollisesti
kehittyy tulevia ohjelmoinnin ja ohjelmistokehityksen osaajia ja
ammattilaisia.
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Salon kaupungin tarjoama painotettu opetus tulisi tarkastella
kokonaisuutena. Osa painotetusta opetuksesta alkaa vasta 7. luokalla.
Mahdollisen koodaus- ja ohjelmistokehityksen erikoisluokan aloittaminen jo
3. luokalla edellyttää muutoksia koulun toimintaan, mikäli toimintaa
toteutettaisiin osana Armfeltin koulun opetusta. Näitä muutoksia olisi hyvä
tarkastella kokonaisuutena liittyen koko painotetun opetuksen
toteuttamiseen. Painotetun opetuksen kokonaisuuden tarkastelussa tulisi
huomioida seuraavat asiat:
- mitä painotettua opetusta järjestetään
- miltä vuosiluokalta painotettu opetus aloitetaan
- oppilaaksioton periaatteet
- painotetun opetuksen opetussuunnitelma
- opetuksen kustannukset
Oppilaiden huoltajat esittävät erilaisia toiveita painotetun opetuksen
järjestämiseen liittyen, lisäksi on huomioitava oppilaiden halukkuus
hakeutua painotettuun opetukseen. On huomioitava myös painotetun
opetuksen merkitys koulun oppilasryhmien muodostamisessa.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta päättää tarkastella koodaus- ja ohjelmistokehityksen
erikoisluokan mahdollisen perustamisen osana koko painotetun opetuksen
kokonaisuutta. Koko perusopetuksen painotetun opetuksen järjestäminen
tuodaan päätöksentekoon vuoden 2019 aikana. Päätös toimitetaan
tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Lisäksi opetuslautakunta toimittaa valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle sekä
ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 63
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 37
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Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite uusien tilojen hankkimiseksi Elmeri-Isohärjänmäen
tilapäishoitoyksikölle
3799/05.04.00/2018
Kaupunginvaltuusto 03.12.2018 § 161

Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
Valtuustoaloite Elmeri-Isohärjänmäen tilapäishoitoyksikön uusien toimivien
tilojen hankkimiseksi. Kehitysvammaisten päivähoito yksikkö toimii tällä
hetkellä osittain puutteellisissa tiloissa, tiloissa jotka aikoinaan suunniteltiin
asunnoiksi Nokian huippuvuosina. Tilat ovat sokkeloiset ja liikkuminen
rullatuoleilla sekä apuvälineillä on haastavaa, tiloissa tulisikin vähintäänkin
suorittaa saneerausta niin, että kulkeminen sisätiloissa olisi merkittävästi
helpompaa. Aloitteessa tulisi selvittää uusien tilojen kustannukset sekä
selvittää nykyisten tilojen saneeraus kustannukset.
Osmo Friberg kok
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.01.2019 § 18

Valmistelija: sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen,
eeva.purhonen@salo.fi, 044 778 3000
Isohärjänmäen asuntolat otettiin kehitysvammahuollon käyttöön vuonna
2011 tiedostaen, että rakennukset ovat kevytrakenteisia ja että niitä ei ole
rakennettu alun perin ryhmäkotikäyttöön. Odotettavissa oli, että
rakennukset tulevat elinkaarensa päähän normaalirakennusta nopeammin.
Tilat on saneerattu esteettömiksi, mutta ongelmaksi on noussut Elmerin
kohdalla mm. wc- tilojen vähäisyys ja niiden yhteiskäyttö. Nykypäivän
vaatimuksena ryhmäkotiasumiselle on, että jokaisella asukkaalla on oma
wc-kylpyhuonetila. Ongelmana on myös talon rakenne, joka ei palvele
moninaisen asiakaskunnan yhtäaikaista hoitoa. Kodinhoidolliset tilat eivät
ole mitoitettu ”laitoskäytölle”. Haittailmoituksia on tullut myös sisäilman
vuoksi. Tilojen epäkäytännöllisyys koskee myös Isohärjänmäen kahta
muuta asumisyksikköä eli Rakuunaa ja Artturia, joskin Artturissa on
asukkailla oma wc.
Tilapäishoitoyksikkö Elmeri on profiloitunut tällä hetkellä pääosin alle
16-vuotiaiden hoitoon. Jatkossa on pohdittava tilapäishoitoyksikkö Elmerin
profiloitumista vastaamaan tietynlaisten asiakkaiden hoidon tarpeisiin ja
etsittävä lisää vaihtoehtoja tilapäishoidon järjestämiseksi. Aikuisille ja myös
osalle lapsista vaihtoehtoisia hoidon järjestämistapoja voivat olla
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perhehoito tai palvelusetelin käyttöönotto. Tilapäishoidon järjestäminen
liittyy koko kehitysvammapalveluiden tuottamiseen ja myös
omaishoidontuen vapaiden järjestämiseen.
12.12.2018 sosiaali- ja terveyslautakunnassa hyväksytyssä
Kehitysvammahuollon suunnitelmassa on todettu asumispalveluiden osalta
”Salon kehitysvammahuollon omissa ryhmäkodeissa asuu tällä hetkellä 93
asukasta ja tukiasumisen palveluja käyttää noin 50 asiakasta. Asukkaiden
vaihtuvuus on maltillista. Uusia ja vaihtuvia asumisen tarpeita syntyy
nopeammalla tahdilla kuin nykyisistä yksiköistä vapautuu paikkoja.
Asiakastarpeiden ja tulevien muutosten takia tulee linjata asumispalvelujen
järjestämistapa Salon kaupungissa. Asumispalveluita järjestämistä
voidaan jatkaa omana tuotantona, jolloin se vaatii riittävän suuren volyymin
säilyttämistä tai toiminnan laajentamista. Toisaalta asumispalveluita
voidaan hankkia entistä enemmän ostopalveluina yrityksiltä, yhdistyksiltä
tai muilta toimijoilta. Muutokset asumispalveluissa vaikuttavat asiakkaisiin,
henkilökuntaan ja kehitysvammahuollon palvelurakenteeseen.
Asumispalvelujen linjaukset on tarkoitus valmistella sosiaali- ja
terveyslautakunnan päätettäväksi kevään 2019 aikana, jotta
kehitysvammaiset saavat laadukkaita palveluita tulevaisuudessakin.”
Sosiaali- ja terveyslautakuntaan valmistellaan kevään aikana esitys siitä,
millä tavoin kehitysvammahuollon palveluita tuotetaan jatkossa.
Peruskysymys on, jatketaanko kehitysvammapalveluiden tuottamista
edelleen omana tuotantona vai ostetaanko palveluita nykyistä enemmän
yksityisiltä toimijoilta. Tehdyn linjauksen jälkeen suunnitellaan myös
Elmerin sijoittumista palveluverkkoon ja päätetään mahdollisten uusien
tilojen hankkimisen aikataulusta.
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 12.02.2019 § 60

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 38
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite työmatkaliikenteen tukemiseksi
3941/08.01.00.00/2018
Kaupunginvaltuusto 17.12.2018 § 180
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Selvitetään mahdollisuudet luoda uusi lipputuote Helsinkiin ja Turkuun
säännöllisesti suuntaaville salolaisille työmatkailijoille. Esimerkiksi Lohjan
ja Karkkilan kaupungeilla on omat lipputuotteensa työmatkaliikenteen
tukemiseksi. Lisäksi samalla tulisi neuvotella liityntälippujen hinnoittelusta
HSL:n ja TSJL:n kanssa.
Salossa 17.12.2018
Osmo Friberg (kok.)”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 22.01.2019 § 8
Valmistelija: johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola,
tanja.ahola@salo.fi, 02 778 7714
Turku-Salo-Helsinki linja-autoliikenne on markkinaehtoista eli sitä
liikennöivät liikenteenharjoittajat määrittävät itse käytössä olevat
lipputuotteet ja niiden hinnat eikä kaupunki voi tuoda liikenteeseen omia
lipputuotteitaan.
Vuonna 2007 voimaan tulleen EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan
markkinaehtoiseen liikenteeseen ei myöskään voi kohdistaa julkista tukea.
Valtakunnallisesti tilanne liikennepalvelujen ja lipputuotteiden osalta on
tällä hetkellä vakiintumaton, sillä tuettuja lipputuotteita on osittain vielä
käytössä vuonna 2009 voimaan astuneen joukkoliikennelain
siirtymäkauden liikennöintisopimuksissa. Siirtymäajan liikennesopimusten
loppuessa viimeistään vuoden 2019 aikana on niistä luovuttava. Esim.
Karkkilan työmatkalippu on päättynyt 31.12.2018. Salossa siirtymäajan
sopimukset ovat jo kaikki päättyneet ja kaupunkisuunnittelulautakunnan
päätöksellä 8.11.2016 § 182 on lippujen tukemisesta luovuttu.
Työsuhdematkaliput ovat lähtökohtaisesti työnantajien työntekijöilleen
tarjoamia luontoisetuja, jotka huomioidaan työntekijän verotettavissa
tuloissa. Niin ikään työmatkakustannukset ovat verovähennyskelpoisia,
minkä voidaan myös katsoa tukevan kuntalaisia tasapuolisemmin kuin
yksittäiset tiettyihin matkustustapoihin ja -suuntiin sidotut julkiset tuet.
HSL:llä ja Fölillä on jo ulkopaikkakuntalaisille omat kausilipputuoteet,
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joiden kustannukset työmatkalaiset saavat vähentää verotuksessa. Sen
sijaan, että Salo alkaisi tukea yksittäisten työmatkalaisten matkustusta,
pitää liikennepalvelut hyödyllisenä ja tärkeänä jatkaa jo parhaillaan
tehtävää lippu- ja matkustusjärjestelmäyhteistyötä. Sekä
pääkaupunkiseudun HSL että Turun seudun Föli ovat osakkaina samassa
lippu- ja maksujärjestelmäyhtiö LMJ Oy:ssä kuin Salo. Salossa järjestelmä
tulee käyttöön kesäliikenteen alkaessa 3.6.2019. Tällä hetkellä Helsingissä
ja Turussa LMJ:n järjestelmästä on käytössä reittiopas ja kummallakin
alueella ovat omat lippujärjestelmänsä, mutta esim. tulevaisuuden
maksutapojen ja lippujen yhteensopivuuden kehitystyötä tehdään kaikkien
osakkaiden kesken. Toteutuessaan tällainen matkalippujen
yhteensopivuus osaltaan helpottaa työmatkalaisten lisäksi kaikkia
salolaisia, jotka matkustavat muiden Waltti-alueiden liikenteessä.
Mietittäessä aloitteen keskiössä olevaa työmatkaliikkumisen tukemista on
tärkeää pitää mielessä kuntalaisten yhdenvertaisuus. Rahallista
tukijärjestelmää luotaessa joudutaan aina valinnan eteen: millä
perusteella, minkä maantieteellisen suunnan tai millä matkustustavalla
tehtävää työmatkustusta tuetaan. Tasa-arvoista ja kokonaistaloudellista
yhteisten varojen käyttöä on se, että budjettiin varatuilla määrärahoilla
kehitetään Salon joukkoliikennejärjestelmää kokonaisuudessaan niin, että
entistä useampi kuntalainen voi käyttää kaupungin kustantamia
liikennepalveluja niin työ-, opiskelu- kuin asiointimatkoillaan.
Taloudellisen näkökulman saamiseksi on hyödyllistä tarkastella tilannetta
runsaan kahden vuoden taakse. Tuolloin Salon kaupunki tuki
työmatkaliikennettä Turun suuntaan siirtymäajan liikenteeseen tarkoitetulla
Salo-Turku-Salo -työmatkalipulla. Lippuja tuettiin vuonna 2016 runsaalla
190 000 eurolla ja kuukausittaisia kortin käyttäjiä oli noin 140 henkilöä.
Tuesta luopumisen jälkeen kesällä 2017 määrärahoilla hankittiin kahden
vuoden tauon jälkeen kesäliikennettä, joka maksoi kaupungille vajaat
135 000 euroa ja palveli keskustan asukkaiden lisäksi kaikkien entisten
kuntakeskustaajamien asukkaita sekä reittien varrella asuvia salolaisia.
Vuoden 2019 aikana Salossa siirrytään kokonaisuudessaan kaupungin
organisoimaan ja kustantamaan linja-autoliikenteeseen. Määrärahat ovat
tiukat ja ensimmäisessä vaiheessa voidaan kilpailuttaa vain arkiliikennettä.
Jos halutaan lisäresursseilla monipuolistaa kuntalaisten (myös
työmatkalaisten) liikennepalveluita vastaamaan nykyistä paremmin
nykypäivän tarpeita, tukien sijaan olisi tarkoituksenmukaisempaa hankkia
kutsuliikennettä iltoihin ja viikonloppuihin.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta päättää, että aloite ei anna aihetta
toimenpiteisiin.
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle, että se merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 57
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valmistellun vastauksen tiedoksi ja ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen
valmistellun vastauksen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 39
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite valtuuston päätösten toteuttamisen ja vaikutusten
seurannasta
3942/00.01.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 17.12.2018 § 181
Mira Aaltonen teki Vihreän valtuustoryhmän puolesta seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Esitämme, että kunkin toimielimen tehtävälista valtuuston päätösten ja
muiden valmistelussa olevien asioiden osalta tulisi seurattavaksi
säännöllisesti johtoryhmän kokouksiin. Valmisteluaika voi helposti venyä
tai koko asia voi jopa unohtua valmistelevalta virkamieheltä, joten avoinna
olevien tehtävien säännöllinen tarkastelu olisi hyvä keino pysyä tilanteen
tasalla. Tehtävälistan tilanne voitaisiin raportoida esimerkiksi
kuukausiraportissa.
Päätösten käsittelyn tulisi olla tilastoitavissa ja avoimesti kuntalaisten
nähtävissä. Myös vaikutusten seurantaa tulisi kehittää siten että siitä olisi
saatavilla tarkempaa tietoa.
Salossa 17.12.2018
Jonna Nyyssönen
Annika Fagerström
Kai Schneider
Tuukka Kahila
Mira Aaltonen”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 70
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Kaupunginjohtajan johtoryhmässä käydään viikottain läpi kaupungin
strategista toimintaa mm. päivittäisjohtamisen taulun kautta.
Palvelualueiden johtajat seuraavat kaupungin toimintaa omissa
johtoryhmissään niinikään päivittäisjohtamisen taulun kautta.
Kaupunginjohtajan johtoryhmän tulisi keskittyä strategisiin kysymyksiin.
Sen tehtäviin ei ole tarkoituksenmukaista eikä tehokkaan ajankäytön
kannalta mahdollistakaan ottaa työnjohdollista operatiivista
tehtäväluetteloiden seurantaa.
Johtoryhmässä on sovittu syksyn 2018 aikana, että valtuustoaloitteiden
valmistelun seurantaa tehostetaan siten, että hallintopalvelut vie
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valtuustoaloitteen heti asianomaisen lautakunnan keskeneräiselle
esityslistalle odottamaan valmistelua. Näin varmistetaan, että esittelijän
tiedossa on, että aloite on kesken. Jos aloitetta ei ole esityslistan
hyväksymisvaiheessa vielä ehditty valmistella, asia siirretään seuraavan
kokouksen esityslistaan. Näin varmistetaan, että aloite ei jää yksittäisen
valmistelijan sähköpostiin.
Valmistelijan on mahdollista asettaa asianhallintajärjestelmässä
tehtävilleen hälytyksiä ja laatia työlistoja.
Valtuustoaloitteita tehtiin vuonna 2017 yhteensä 27 kappaletta. Niiden
keskimääräinen käsittelyaika oli 5,8 kk. Aloitteista 21 käsiteltiin alle 8
kuukauden ajassa ja keskimäärin 3,2 kk:ssa. Aloitteista kuuden
käsittelyaika oli yhden vuoden tai enemmän.
Vuonna 2018 tehtiin 41 valtuustoaloitetta. Näistä 20 käsiteltiin loppuun
vuoden 2018 aikana. Näiden keskimääräinen käsittelyaika oli 3,8 kk. Tällä
hetkellä kesken on 21 valtuustoaloitetta.
Hallintopalvelut seuraa vuosittain valtuusto- ja hallitusaloitteiden ja niiden
toimivaltaan kuuluvien kuntalaisaloitteiden valmistelua ja lähettää kyselyt
valmisteluvaiheista palvelualueille. Kaupunginvaltusuton maaliskuun
kokoukseen toimitetaan selvitys käsittelemättä olevista valtuustoaloitteista.
Kaupunginhallitukselle toimitetaan selvitys hallitusaloitteista ja sen
toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista.
Kaupunkiorganisaatiossa seurattavien asioiden määrä on suuri. Vuoden
2017 aikana asian avauksia tehtiin 3533 kpl. Vuonna 2018 tehtiin 4039
avausta. Avauksella tarkoitetaan kaupungille saapuneita asioita tai
organisaation sisällä vireille tulleita asioita. Yhdessä avauksesta aiheutuu
useampia tehtäviä. Näin laajaa tehtäväluetteloa ei ole
tarkoituksenmukaista seurata kuukausiraportissa.
Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ovat kuntalaisten
nähtävissä kaupungin verkkosivuilla. On käyty keskusteluja siitä, pitäisikö
kaupungin diarin olla avoin kuntalaisille. Tämä tukisi avoimuutta, mutta
haasteena on salassa pidettävät asiat ja tietosuojakysymykset.
Toistaiseksi asia ei ole ollut valmistelussa. Kun asia otetaan työstettäväksi,
sille varataan resurssit ja hankkeesta tehdään projekti.
Päätösten ennakkoarvioinnit löytyvät nykyisin asianomaisen päätöksen
liitteistä. Erillistä ennakkoarviointien julkaisua verkkosivuille ei ole tehty.
Kaupungilla on käytettävissään Sähköinen hyvinvointikertomus
-järjestelmä. Se sisältää mm. päätösten ennakkoarvioinnin. Jos
ennakkoarvioinneissa käytettäisiin sähköistä järjestelmää, olisi mahdollista
julkaista ennakkoarvioinnit sivustolle www.sähköinenhyvinvointikertomus.fi.
Asiakirjat ovat siinä luettavissa kuntakohtaisesti. Salo ei ole vielä aloittanut
sähköisen ennakkoarvioinnin käytännön toteutusta, mutta
kaupunginjohtajan johtoryhmässä siitä on käyty myönteistä keskustelua.
Järjestelmän avulla voitaisiin kehittää päätösten ennakkoarviointia ja
niiden avoimuutta. Hanketta viedään eteenpäin johtoryhmässä.
Edellä on mainittu toimenpiteitä, joilla tehtäviä seurataan. Käytössä olevien
keinojen ohella on aina tarkasteltava mahdollisuuksia tehdä asioita uudella
ja tehokkaammalla tavalla. Omaa ja oman palvelualueen toimintaa
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pyritään strategiamme mukaisesti tekemään joka päivä paremmin.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee vastauksen tiedoksi ja ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo valtuustolaoitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 40
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite huumeiden vastaisen materiaalin
valmistelemisesta koulujen käyttöön
3944/05.15.00/2018
Kaupunginvaltuusto 17.12.2018 § 182
Mira Aaltonen teki Vihreän valtuustoryhmän ym. puolesta seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Huumeiden ja muiden päihteiden käyttö on kasvanut huolestuttavasti
kaupungissamme, erityisesti lasten ja nuorten osalta. Salon
hyvinvointikertomuksen perusteella nuorten asenteet päihteiden käyttöä
kohtaan ovat muuttuneet selvästi sallivampaan suuntaan 2000-luvun
puolivälistä alkaen. Salossa kokeilua on enemmän kuin Varsinais-Suomen
alueella ja peruskoulun osalta enemmän kuin koko maassa. Peruskoulun
8. ja 9. luokilla 9.6 %, lukioissa 10.8 % sekä ammatillisessa
oppilaitoksessa 19.8 % on kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin
kerran. Tämä on todella huolestuttava tilanne.
Kaupungin tulee tehdä aktiivista yhteistyötä päihteiden käytön sekä
huumerikollisuuden kitkemiseksi poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki valmistelee
asiantuntijayhteistyössä materiaalia peruskouluissa ja muissa
oppilaitoksissa jaettavaksi. Materiaalin avulla on helpompi kertoa lapsille ja
nuorille huumeiden vaaroista ja kehottaa heitä tuomaan aktiivisesti
viranomaisten tietoon mahdolliset huumausainerikokset. Tiedon tulisi
ulottaa lasten ja nuorten koteihin Wilman välityksellä. Tiedottamisen avulla
voitaisiin varoittaa perheitä yhä laajenevasta huumeongelmasta ja antaa
huoltajille kykyä epäillä ja kyseenalaistaa oman lapsen päihteiden käyttöä.
Lasten ja nuorten vanhemmille tulisi koota tietopaketti lähetettäväksi
Wilmassa sisältäen tietoa päihteiden käytön tilanteesta Salossa,
päihteiden käytön tunnistamisesta, ennaltaehkäisevistä toimista sekä
ajantasainen tieto kaikista saatavilla olevista palveluista.
17.12.2018
Mira Aaltonen
Jonna Nyyssönen
Annika Fagerström
Kai Schneider
Tuukka Kahila
Sanna Leivonen
Heikki Tamminen
Tapio Äyräväinen
Jani Hirvimäki”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Opetuslautakunta 29.01.2019 § 9
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Valmistelija: Terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, 02-7723650, Lasten ja nuorten
palveluiden johtaja Pia Setälä, pia.setälä@salo.fi, 02-7784001
Salon Vihreä valtuustoryhmä esittää aloitteessaan huolensa Salossa
ilmenneeseen huumeiden ja muun päihteiden käytön lisääntymiseen.
Vihreä valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että terveyspalvelut yhdessä
lasten ja nuortenpalveluiden kanssa jakaisi tietopaketin Wilman kautta
vanhempien käyttöön. Vihreän valtuustoryhmän mukaan sen avulla olisi
helpompi kertoa lapsille ja nuorille huumeista.
Salon kaupungin terveyspalvelut ja lasten ja nuortenpalvelut tekevät tiivistä
yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Olemme valmiita järjestämän
koulutus-ja informaatiotilaisuuksia vanhemmille, lapsille ja nuorille
yhteistyössä muiden hyvinvointipalveluiden tulosalueiden kanssa.
Tiedottamisen avulla annamme vanhemmille neuvoa ja opastusta siihen,
miten tunnistaa ja kyseenalaistaa oman nuoren mahdollinen päihteiden
käyttö.
Salon kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelmassa on esitetty
toimenpiteet ja vastuutahot eri-ikäisten päihteiden käytön ehkäisemiseksi
ja haittojen vähentämiseksi. Suunnitelmaa päivitetään parhaillaan ja se
tullaan lähiaikoina lisäämään kaupungin kotisivuille. Vuoden 2019
suunnitelma on päivitettävänä.
http://www.salo.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/mielenterveysjapaihdepalvelut/p
aihdepalvelut/ (vuoden 2016 suunnitelma).
Lasten ja nuorten päihteiden käyttöön puututaan herkästi kaikissa
palveluissa. Myös vanhempia ja huoltajia kannustetaan huolen herätessä
ottamaan hyvin matalalla kynnyksellä yhteyttä koulu- tai
opiskeluterveydenhuollon tai oppilashuollon palveluihin, josta nuori
osataan ohjata tarvittaessa eteenpäin. Varhaista puuttumista lasten ja
nuorten päihteiden käyttöön tai muuhun rikolliseen toimintaan tehdään
terveyspalveluiden, sosiaalipalveluiden, nuorisopalveluiden ja poliisin
yhteistyönä. Esimerkkejä ovat mm. Valomerkkitoiminta, ehkäisevän
päihdetyön tai erityisnuorisotyön Omin jaloin tapaamiset sekä
Ankkuritoiminta. Käytettävissä on myös useita luotettavia matalan
kynnyksen verkkopalveluja, esimerkiksi terveyskylä.fi –palvelun
mielenterveystalo, josta löytyy tietoa mm. päihteiden käytön
tunnistamisesta.
Kirjallisen materiaalin haaste on tietojen nopea vanheneminen ja
ajantasalla pitäminen. Sen sijaan henkilökohtainen oppilaan kohtaaminen
ja yksilöllinen keskustelu on vaikuttavampaa.
Nuorten päihteidenkäytön ja sen oikea-aikaisen tunnistamisen
parantamiseksi on asian valmistelua tarkoituksenmukaista jatkaa
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen moniammatillisessa ja
laaja-alaisessa työryhmässä (HYTE-työryhmä).
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Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta merkitsee valmistelun tiedoksi ja toteaa, että lasten ja
nuorten päihteidenkäytön vähentämismahdollisuuksien selvittämistä ja
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden keinoja käsitellään edelleen
HYTE-työryhmässä.
Lisäksi opetuslautakunta toimittaa valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja
ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Keskustelun kuluessa apulaiskaupunginjohtaja lisäsi
päätösehdotukseensa seuraavaa: Lautakunnalle toimitetaan raportti
HYTE-työryhmän toiminnasta. Terveyden edistämisen koordinaattori
Marita Päivärinne kutsutaan selostamaan HYTE-työryhmän toimintaa ja
työn tuloksia sekä selostamaan, miten huumeiden vastaista valistustyötä
kouluissa tehdään.
Opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän täydennetyn
päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 64

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 41
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Mira Aaltonen esitti, että Wilman kautta vanhemmille lähetetään
perustietoa huumeista, niiden käytön tunnistamista, ja saatavilla olevista
palveluista lasten päihteidenkäytön osalta. Jonna Nyyssönen ja Heikki
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Tamminen kannattivat tehtyä ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen
ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta on
äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Joka kannattaa
kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää jaa ja joka kannattaa Mira
Aaltosen ehdotusta, äänestää ei. Äänestys suoritetaan käyttäen sähköistä
äänestysjärjestelmää. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 JAA-ääntä ja 22 EI-ääntä.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 6

Äänestysluettelo, kaupunginvaltuuston 4.3.2019 § 41 Vihreän
valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite huumeiden vastaisen
materiaalin valmistelemisesta koulujen käyttöön
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Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä oppilasryhmille
972/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 42

Osmo Friberg teki seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä oppilasryhmille
Salossa, matkat olisivat ilmaisia välillä klo 9-15 koulupäivänaikana
matkalla tulee olla opettaja mukana. Aloitteen tavoitteena on mahdollistaa
todellista tasaarvoa oppilaiden välillä, kun keskustassa sijaitseva koulu
pääsee helposti mm elektroniikka museoon on toisaalla esimerkiksi
vaskion koululla se huomattavasti vaikeampaa, kun oppilasryhmä matkat
kaupungin joukkoliikenteessä olisivat ilmaisia olisi se Vaskioltakin hyvin
tavoitettavissa.Esimerkiksi Helsingin kaupunki on mahdollistanut kyseiset
matkat vuoden alusta.
Salossa 01.03.2019 Osmo Friberg KoK "
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmistelvaksi.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite seniorineuvolatoiminnan aloittamiseksi Salossa
973/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 43
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite seniorineuvolatoiminnan käynnistämiseksi Salossa
Selvitetään mahdollisuus käynnistää seniorineuvolatoiminta Salossa yli
65-vuotiaille kuntalaisille, jotka eivät ole vielä minkään muun säännöllisen
palvelun piirissä.
Ns. Limingan mallin mukaan toimivalla neuvolatoiminnalla pyrittäisiin
ennaltaehkäisevään toimintamalliin ja tuettaisiin kotona asuvien
toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia.
Neuvolan tarkastuksiin saisivat kutsun aina kuluvana vuonna 65- ja 70
–vuotta täyttävät kuntalaiset. Terveystarkastusten painopisteenä tulisi olla
kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemiseen pyrkivä neuvonta ja ohjaus.
Vastaanotolla voitaisiin kartoittaa yleistä terveydentilaa ja tehdä siihen
liittyviä tutkimuksia (verenpaineen mittaus, verensokerin mittaus ja
lääkkeenjaon ohjaus). Lisäksi neuvolasta saisi apua eri etuuksien esim.
hoito- ja omaishoidontuen hakemusten laatimisessa.
Seniorineuvolatoiminnan puitteissa voisi olla mahdollisuus myös
muistitesteihin sekä 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien laajennettuihin
ajokorttitarkastuksiin ennen lääkärin vastaanottoa. Iäkkäimmille neuvolan
asiakkaille voisi olla tarkoituksenmukaista järjestää myös kotikäyntejä.
Salossa 3.3.2019
Osmo Friberg (kok.) "
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Jaana Haapasalon valtuustoaloite tuulivoimaloiden meluhaittojen tutkimiseksi
971/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 44
Jaana Haapasalo teki seuraava valtuustoaloitteen:
"VALTUUSTOALOITE TUULIVOIMALAN MELUHAITTOJEN
TUTKIMISEKSI
Tuulivoimala-alueiden suojavyöhykkeen lähimpään asutukseen tulisi olla
kaksi kilometriä. Salon Märynummella kahden kilometrin alueella
voimaloista on 457 taloutta. Turun AMK:n/TTL:n tekemässä tutkimuksessa
kahden kilometrin etäisyydellä Märynummen tuulivoimaloista asuvista 30
prosenttia koki tuulivoimalamelun häiritsevänä. Melu on osalle asukkaista
aiheuttanut muun muassa unihäiriöitä. Alueen asukkaat ovat vaatineet
melumittauksia, joita ei ilmeisesti tuulivoimatoimijoiden vastustuksen takia
ole toteutettu.
Terveydensuojelulain 27 § edellyttää, että terveyteen vaikuttaviin ongelmiin
on puututtava välittömästi. Lain pykälän mukaan ”Jos asunnossa tai
muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja,
pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai
muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa
asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen
johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on
ryhdyttävä viipymättä”.
Alueella asuvat ovat myös arvioineet, että tuulivoimalatoimijat ovat
esittäneet Salon kaupungille liian pienet meluarvot rakennusluvat
saadakseen. Asukkaiden mukaan meluarvoksi on esitetty
rakennuslupavaiheessa 107,5 dB, vaikka valmistajan omien teknisten
asiakirjojen mukaan se on 110,3 dB.
Ehdotan, että Salon kaupunki teettää Salon Märynummella viipymättä
sisämelumittaukset. Mittausten tekijäksi tulee valita puolueeton taho, jolla
ei ole kytköksiä tuulivoimatoimijoihin.
Salossa 4. maaliskuuta 2019
Jaana Haapasalo
Kaupunginvaltuutettu"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 22, 23, 24, 27, 28 ja 31-44
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta
kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku
puh. 029 5642 400
turku.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät: 25, 26, 29, 30

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika 30 päivää

pykälät:
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
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan kuluessa.

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
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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.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Salon
kaupungin kirjaamosta.
Salon kaupungin kirjaamo
PL 77, 24101 Salo
Käyntiosoite Tehdaskatu 2
Puhelin 02 778 2043
kirjaamo@salo.fi
Aukiolo ma-to 8.00- 16.00, pe 8.00- 14.45
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.

