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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 79
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 10.06.2019 § 80
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 17.6.2019 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
kaupungin tietoverkossa 18.6.2019.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi valtuutetut Marko Tapio ja Pertti Vallittu.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Asioiden käsittelyjärjestys
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 81
Hallintosäännön 111 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan
mukaisesti.
Päätös:
Marjatta Halkilahti Jaana Haapasalon kannattamana ehdotti, että
esityslistan asiaksi nro 105 otetaan Kyselytunti. Kyselytunnista laaditaan
erillinen pöytäkirja.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa
kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Marjatta
Halkilahden ehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan sähköistä
järjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä. Yksi
valtuutettu äänesti tyhjää. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Marjatta Halkilahti ilmoitti pöytäkirjaan kirjattavaksi seuraavan eriävän
mielipiteensä asiaan: ”Esityslistan asia no 82 mukaan ei voida toimia, sillä
se on mm. täytäntöönpanokelvoton.”
Liitteet

Liite 1

Äänestysluettelo, kaupunginvaltuusto 10.6.2019 § 81 Asioiden
käsittelyjärjestys
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Puheenjohtajaneuvoston linjaus kyselytunneista
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 82
Hallintosäännön 132 §:
”Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle tai
kaupunginjohtajalle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä kunnan
hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Valtuuston puheenjohtajan
kutsuma puheenjohtajaneuvosto sopii kutakin valtuustokautta varten
kyselytunnin järjestämistavasta ja käytännön menettelytavoista.
Kyselytunti on julkinen.
Valtuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja tai heidän
määräämänsä vastaa kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan
saapumisjärjestyksessä, ellei puheenjohtaja toisin päätä.
Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään siinä ajassa kuin
valtuuston puheenjohtajan kutsuma puheenjohtajaneuvosto on
kysymysten toimittamisesta sopinut.”
Puheenjohtajaneuvosto päätti 3.6.2019 kyselytunnin seuraavasta
toteuttamisesta valtuuston kokouksesta 10.6.2019 alkaen:
”Kaupunginvaltuuston kyselytunti järjestetään välittömästi
kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen. Kyselytunti on julkinen ja se
videoidaan. Kysymykset on jätettävä kirjallisesti viikkoa ennen kokousta ja
kohdistettava joko kaupunginjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle,
jotka voivat harkintansa mukaan ohjata vastauksen antamisen jollekin
virkamiehelle. Kysymykset toimitetaan osoitteella kirjaamo@salo.fi.
Valtuutettu saa esittää enintään kaksi kysymystä samalla kyselytunnilla.
Kysymys saa olla enintään minuutin pituinen ja siihen annettava vastaus
enintään kahden minuutin pituinen. Mikäli kysymys ja vastaus eivät täytä
annettua ehtoa, ne palautetaan. Valtuutetut voivat esittää lisäkysymyksiä
puheenjohtajan harkinnan mukaan. Lisäkysymys ja siihen annettava
vastaus saavat kumpikin olla enintään minuutin mittaisia.
Kysymykset ja niihin laaditut vastaukset viedään kaupunginvaltuuston
kokousintraan. Niistä ei laadita muistiota eikä niitä arkistoida.”
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Sidonnaisuuksien ilmoittaminen tarkastuslautakunnalle
1803/03.04.01/2019
Tarkastuslautakunta 23.05.2019 § 54
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Tarkastuslautakunta on edellisen kerran käsitellyt sidonnaisuusilmoituksia
13.12.2018 § 113. Tämän jälkeen kevätkaudella 2019 on toimitettu kaksi
uutta ja täydennetty yhtä sidonnaisuusilmoitusta.
Liitteenä on listaus, jossa täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset ovat
nähtävissä. Sidonnaisuusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä
Salon kaupungin verkkosivuilla. Tehdyt sidonnaisuusilmoitukset on tuotu
käsittelyyn pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta hyväksyy tehdyt sidonnaisuusilmoitukset sekä
valtuuttaa vastuuhenkilönä toimivan sisäisen tarkastajan julkaisemaan
hyväksytyt tiedot kaupungin verkkosivuilla.
Lisäksi tarkastuslautakunta lähettää hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset
valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 83
Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset
tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen.
Liitteet

Liite 2

Sidonnaisuusraportti 14.5.2019
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Salon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018
249/02.06.01.03/2019
Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 141
Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi, anna-kristiina.jarvi, puh.
(02) 778 2201
Kunnan tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta säädetään kuntalaissa seuraavaa:
113 § Tilinpäätös
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun
loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan
tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä
kunnanjohtaja tai pormestari.
114 § Konsernitilinpäätös
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee
laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja
tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma,
jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden
käytöstä tilikauden aikana.
Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan
konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on
jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.
115 § Toimintakertomus
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
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kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja
sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta,
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin
arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä
johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa
on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden
tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu edellä
selostettujen säännösten pohjalta noudattaen Kuntaliiton ja
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia suosituksia ja ohjeita.
Tilinpäätös kokonaisuutena on esityslistan liitteenä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
vuodelta 2018 allekirjoitettavaksi ja jätettäväksi tilintarkastajalle ja
tarkastuslautakunnalle.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää, että tilinpäätöksessä tilikauden tulokseen -15.375.812,78 euroa
kirjataan poistoeron vähennys 534.524,46 euroa ja tilikauden alijäämä
-14.841.288,32 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tarkastuslautakunta 23.05.2019 § 57
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun
loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on
tarkastettava
1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti
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oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta
järjestetty asianmukaisesti.
Tilintarkastajan on kuntalain 125 §:n mukaan annettava valtuustolle
kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja
voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen
tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää
vastuuvapaus.
Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu,
tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta.
Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta
tilivelvollisille.
Esityslistan liitteenä on tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirja.
Tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus jaetaan sähköpostitse
lautakunnan jäsenille. Tilintarkastuskertomus ei sisällä kuntalaissa
säädeltyjä tilimuistutuksia.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta lähettää tilintarkastuskertomuksen
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että
1) vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään
2) myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille
ja toimielinten tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille)
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 84
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättää, että tilinpäätöksessä tilikauden tulokseen
-15.375.812,78 euroa kirjataan poistoeron vähennys 534.524,46 euroa ja
tilikauden alijäämä -14.841.288,32 euroa kirjataan omaan pääomaan
edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että
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1) vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään
2) myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille
ja toimielinten tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille)
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ja
tarkastuslautakunnan ehdotukset.
Liitteet

Liite 3
Liite 4

Tilintarkastuskertomus 2018
Vuoden 2018 tilinpäätös
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Henkilöstöraportti 2018
371/01.00.02.01/2019
Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 142
Valmistelija: henkilöstöjohtaja Christina Söderlund,
christina.soderlund@salo.fi, puh. 02 778 2103
Vuonna 2018 jatkettiin valtuustotason strategiaan sisältyvän tuloskortin
”Johtaminen ja osaava henkilöstö” toteuttamista. Huhtikuussa 2018
kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden strategian, jota jo osittain lähdettiin
toteuttamaan kertomusvuoden aikana. Näistä merkittävin oli ”Toimivan
työyhteisön” –kärkihankkeen suunnittelun käynnistäminen toukokuussa ja
varsinaisen hankkeen käynnistäminen elokuussa. Strategiset päämäärät
koskevat strategista ja ennakoivaa johtamista ja päätöksentekoa,
innostavaa ja vaikuttavaa esimiestyöskentelyä sekä henkilöstön
osaamisen ja hyvinvoinnin tukemista ja kannustamista. Strategiset
tavoitteet ja niistä johdetut keinot eivät muuttuneet oleellisesti edellisestä
vuodesta. Päämääriin kytketyistä tavoitteista tavoitteellisin oli
sairauspoissaolojen vähentäminen. Vuonna 2017 henkilötyövuosiin
suhteutettuna sairauspoissaolokalenteripäiviä oli 18,0, kun sama luku
vuonna 2018 oli 19,4 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen vähentämiseen
liittyvää tavoitetta ei saavutettu, mihin kaikkein voimakkaimmin vaikutti
tammi-maaliskuussa esiintyneet epidemiat.
Vakinaisten työntekijöiden määrä pysyi lähes entisellään, absoluuttisen
lukumäärän kasvaessa yhdellä työntekijällä. Vuoden lopussa Salon
palveluksessa vakinaisessa palvelussuhteessa oli 2.922 henkilöä.
Vaihtuvuus oli noin 6 %, mikä jatkaa vuoden 2017 tasoa. Vuonna 2018
koko henkilöstön palkkauskustannukset ilman sivukuluja olivat
124.830.595 €.
Lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksiin perustuvista
sairauspoissaolopäivistä 56,9 prosenttia (vuonna 2017 54,6 %) aiheutui
tuki- ja liikuntaelinsairauksista, 9,8 % (8,7 %) hengityselintulehduksista ja
–sairauksista sekä 15,0 % (16,3 %) mielenterveysongelmista.
Työterveyshuolto on tuottanut raportin lääkärintodistuksiin perustuvien
sairauspoissaolojen kehityksestä palvelualueittain vuodesta 2009 alkaen.
Seurannan perusteella on nähtävissä, että poissaolot ovat kasvaneet
eritysesti niissä palveluissa, joissa on toteutettu muutoksia
toimintatavoissa ja organisaatiorakenteessa. Tämä kytkentä pitää
tiedostaa uusia uudistuksia suunniteltaessa, sillä parhaimmillakaan
työhyvinvointitoimilla ei voida poistaa muutosten ja epävarmuuden
aiheuttamia vaikutuksia. Yhtenä sairauspoissaolojen kasvun syynä on
esitetty henkilöstön ikärakennetta. Henkilöstön keski-ikä onkin menneinä
vuosina noussut. Vuoden 2018 aikana keski-iän nousu on kuitenkin
pysähtynyt ollen nyt vakinaisella henkilöstöllä 47,5 vuotta ja koko
henkilöstöllä 45,9 vuotta. Molemmat luvut alittivat myös vuoden 2016
keski-iät.
Esimiehillä on ollut oikeus myöntää lupa sairauspoissaoloon 1-5
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sairauspoissaolopäivän osalta maaliskuun alusta 2016. Näihin lupiin
perustuvia poissaolopäiviä vuonna 2018 oli 10.723, missä on kasvua
vuodesta 2017 13,5 prosenttia. Esimiehen lupaan perustuvat poissaolot
kasvoivat suhteellisesti voimakkaimmin, mikä on epidemiatilanteesta
johtuen ymmärrettävää. Lääkärintodistukseen perustuvat
sairauspoissaolot ovat nousseet 6,9 prosenttia. Myös palkattomien
sairauspoissaolojen lukumäärä kasvoi, kasvun ollessa 6,3 % ja
absoluuttisen määrän ollessa 7138 kalenteripäivää.
Sairauspoissaolojen johdosta syntyneet palkkamenot (sis. sivukulut) olivat
5.372.636 euroa, jossa on kasvua 10 % vuoteen 2017 verrattuna.
Syys-lokakuun vaihteessa Salo oli mukana Kevan työhyvinvointikyselyssä,
johon osallistuttiin edellisen kerran v. 2015. Kyselyyn vastasi 1981 Salon
kaupungin työntekijää ja vastausprosentti oli noin 67 % (v. 2015 n. 69 %).
Koko Salon työhyvinvointitulokset ovat hyvällä tasolla ja useiden
osa-alueiden kohdalla paremmalla tasolla kuin kuntasektorilla keskimäärin.
Työhyvinvoinnin eri osa-alueiden välillä oli jonkin verran vaihtelua ja osin
suurtakin hajontaa eri yksiköiden välillä, mikä tulee ottaa huomioon
kehittämiskohteiden valinnassa.
Sisäilma-asiat olivat vuoden aikana edelleen vahvasti esillä. Sisäilmatyötä
tehdään sisäilmaprosessin mukaisesti aktiivisesti yhteistyössä mm.
tilapalveluiden, palvelualueiden, työterveyshuollon sekä puhtaanapidon
sekä kaupungin johdon kanssa. Työtä on ollut viime vuonna paljon, mutta
tilannetta eri sisäilmakohteissa on saatu parannettua. Sisäilmatyön
pohjalta on muutama kohde myös suljettu tai sulkemista valmistellaan.
Merkittävä askel kohti oikeudenmukaisemmaksi koettua palkkapolitiikkaa
saatiin aikaan koko syksyn 2018 käynnissä olleiden
järjestelyeräneuvottelujen myötä. Järjestelyerä tuli voimaan 1.1.2019 ja
sen vuotuinen vaikutus on lähes 2 M€. Yli 2.500 kaupungin
työntekijän/viranhaltijan palkkaa tarkistettiin. Vuonna 2015 laadittu työn
vaativuuden arviointi pystyttiin ottamaan kattavasti käyttöön. Järjestelyerän
toteutuksen rinnalla laadittiin kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen, teknisten sopimuksen ja tuntipalkkaisten sopimuksen
piirissä olevalle henkilökunnalle hinnoittelutunnuksittain ja
vaativuustasoittain määritellyt palkat.
Kesäkuussa käynnistyi rekrytointiprosessin uudistustyö, jonka suurimpana
odotusarvona oli täyttölupamenettelyn poistaminen. Rekrytointiprosessi
sisältää lukuisia pieniä yksityiskohtia, joiden läpikäyminen vaatii huolellista
valmistelua ja uusien ohjeiden lopullinen hyväksyminen siirtyi vuoden 2019
puolelle. Rekrytointiohjeiden selkiinnyttämisen ja yhdenmukaistamisen
tärkein tavoite on Salon työnantajakuvan kirkastaminen niin, että osaavan,
motivoituneen ja sitoutuneen henkilöstön saaminen tulevina vuosinakin on
turvattu.
Yhteistoimintaelin käsittelee henkilöstöraportin kokouksessaan 28.3.2019.
Kaupunginjohtaja:
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Kaupunginhallitus päättää merkitä vuoden 2018 henkilöstöraportin tiedoksi
ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
vuoden 2018 henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tarkastuslautakunta 23.05.2019 § 58
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Vuoden 2018 henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2018 tiedoksi.
Henkilöstöraportti lähetetään edelleen käsiteltäväksi
kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 85
Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2018
tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin että valtuutettu Arttu Karhulahti saapui kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana klo 19.23 ja varavaltuutettu Ari Aalto poistui kokouksesta
samaan aikaan.
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2018
tiedoksi.
Liitteet

Liite 5
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Arviointikertomus vuodelta 2018
543/00.03.00.00.01/2019
Tarkastuslautakunta 14.02.2019 § 15

Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Kuntalain 121 §:ssä on määritelty, että tarkastuslautakunta laatii
arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta
arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus
käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Tarkastuslautakunnan tehtäväksi on määritelty arvioida, ovatko valtuuston
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävä on
arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on
kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunnan jäsenille on nimetty hallinnon seurantavastuut.
Hallinnon seurantavastuun lisäksi arviointikertomuksessa tulee arvioida
laajasti esimerkiksi koko kuntakonsernin toimintaa, valtuuston asettamien
tavoitteiden toteutumista, strategiaa, talouden tasapainottamista,
konserniohjausta, riskienhallintaa, sisäistä valvontaa ja muita ajankohtaisia
asioita.
Tarkastuslautakunnan kevään kokouksien työohjelmassa on jokaisessa
kokouksessa arviointikertomuksen valmistelu aiheena. Tarkoitus on
käsitellä jäsenten laatimia tekstikokonaisuuksia kokouksissa ja työstää
niitä edelleen.
Arviointikertomuksen valmistelun varmistamiseksi tulee aikatauluttaa
arviointikertomuksen tekstiosuuksien valmistelu ja niiden käsittelyaikataulu
kevään kokouksissa.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2018 arviointikertomuksen
valmistelun käynnistämisen käytännön toimenpiteistä, kuten
arviointikertomuksen tekstiluonnosten käsittelyjärjestyksistä, aikatauluista
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sekä yleisesti arviointikertomuksen laatimiseen liittyvistä
työskentelytavoista.
Päätös:
Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastuslautakunnan jäsenten hallinnon
seurantavastuut 11.10.2018 § 86 ja tarkentanut sitä 22.11.2018 § 106.
Seurantavastuiden päätettiin pysyvän ennallaan:
kaupunginhallitus
- koko tarkastuslautakunta ja vetovastuussa on Osmo Friberg
kaupunkikehityslautakunta
- Kirsti Lannermaa ja Martti Halme
Liikelaitos Salon Vesi
- Martti Halme ja Jarmo Hägerth
opetuslautakunta ja rakennus- ja ympäristölautakunta
- Taina Kirves-Järvinen ja Kirsti Lannermaa
vapaa-ajan lautakunta
- Jarmo Hägerth ja Marita Tuominen
sosiaali- ja terveyslautakunta
- Tauno Kanerva ja Pekka Kymäläinen
Tauno Kanerva ilmoitti toimivansa omaishoitajana ja olevansa siten
esteellinen arvioimaan siihen liittyviä asiakokonaisuuksia.
Tarkastuslautakunta päätti työskentelyaikataulusta, että 28.2.2019
kokoukseen sisäinen tarkastus valmistelee arviointikertomuksen
otsikkotasoisen rungon sekä tilastoaineistoa läpikäytäväksi. Lisäksi
jokainen tarkastuslautakunnan jäsen valmistelee esimerkiksi kolme
merkittävää asiaa, jotka arvioivat tärkeiksi arviointikertomuksessa esiin
otettaviksi asioiksi. Nämä käsitellään tarkastuslautakunnan kokouksessa
ja päätetään jatkotyöskentelystä. Aiempien vuosien arviointikertomusten
toteutumatta jääneet havainnot käydään läpi ja arvioidaan niiden
ajankohtaisuus.
Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että työparit tuottavat tekstiluonnoksia
omilta vastuualueiltaan niin, että niitä voidaan käsitellä 28.3.2019
kokouksessa. Tarkastuslautakunta päätti, että arviointikertomuksen
luonnos käsitellään 25.4.2019 kokouksessa.
Tarkastuslautakunta päätti, että puheenjohtajisto työstää yhdessä

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto

§ 15
§ 20
§ 28
§ 33
§ 40
§ 45
§ 49
§ 59
§ 86

7/2019

19

14.02.2019
28.02.2019
14.03.2019
28.03.2019
11.04.2019
25.04.2019
09.05.2019
23.05.2019
10.06.2019

tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan kanssa arviointikertomustekstejä
erikseen sovittavina ajankohtina. Lisäksi päätettiin, että erillisen
kokouspäivän järjestäminen arviointikertomuksen valmisteluun liittyen on
mahdollinen, mikäli se katsotaan työskentelyn edetessä tarpeelliseksi.
Tarkastuslautakunta 28.02.2019 § 20

Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Tarkastuslautakunnan luottamushenkilöintraan on koottu ennalta sovitun
mukaisesti arviointikertomuksen otsikkotasoinen luonnos sekä kerätty
tilastoaineistoa kokouksessa läpikäytäväksi. Lisäksi sovitaan aiempien
vuosien arviointikertomuksista käsittelemättä jääneiden havaintojen
jatkotyöstämisestä.
Edellisessä kokouksessa päätettiin, että jokainen jäsen valmistelee
esimerkiksi kolme merkittävää asiaa, jotka arvioi tärkeiksi
arviointikertomuksessa esiin nostettaviksi asioiksi. Kokouksessa käydään
läpi tähän mennessä olevat asiakokonaisuudet.
Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua ja sopii
seuraavista vaiheista.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2018 arviointikertomuksen
valmistelun jatkotyöstämisestä.
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti, että arviointikertomuksen jatkotyöstäminen
jatkuu seuraavassa kokouksessa tilastoaineiston läpikäynnillä ja jäsenistön
esiin nostamien merkittävien asioiden käsittelyllä.
Tarkastuslautakunta piti tämän pykälän kohdalla tauon kello 18.15-18.18.
Tarkastuslautakunta 14.03.2019 § 28
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
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Tarkastuslautakunnan luottamushenkilöintraan on täydennetty edellisellä
kerralla päätetyn mukaisesti aineistoa ja edelleen työstetty
arviointikertomuksen luonnosta.
Edellisessä kokouksessa päätettiin, että tässä kokouksessa analysoidaan
luottamushenkilöintraan koottu tilastoaineisto ja käydään läpi jäsenistön
esiin nostamat merkittävät asiakokonaisuudet.
Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua ja sopii
seuraavista vaiheista.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2018 arviointikertomuksen
valmistelun jatkotyöstämisestä.
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelun
jatkotyöstämisestä. Puheenjohtajisto, tilintarkastaja ja sisäinen tarkastaja
kokoontuvat 28.3.2019 klo 12.00 käsittelemään arviointikertomukseen
tulevaa aineistoa. Kaikkien ryhmien työnjaon mukaiset materiaalit sovittiin
toimitettavaksi tätä ennen sisäiselle tarkastajalle.
Tarkastuslautakunta 28.03.2019 § 33
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Tarkastuslautakunta on aiemmissa kokouksissaan päättänyt
arviointikertomuksen valmisteluun liittyvistä toimintatavoista ja
aikatauluista. Tarkastuslautakunnan 28.3.2019 kokouksessa on sovittu
käsiteltävän työparien tuottamia tekstiluonnoksia omilta vastuualueiltaan.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen valmistelutilannetta ja
päättää jatkotyöstämisestä ja aikatauluista.
Päätös:
Tarkastuslautakunta käsitteli työparien tuottamia tekstiluonnoksia, jotka
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puheenjohtajisto oli läpikäynyt jo ennen tarkastuslautakunnan kokousta
pidetyssä kokoontumisessa. Tarkastuslautakunta päätti, että
puheenjohtajisto kokoontuu seuraavan kerran 24.4.2019 käsittelemään
arviointikertomusluonnosta. Lautakunta päätti, että lisäaineisto tai aiemmin
lähetetyn aineiston muokattu versio tulee toimittaa sisäiselle tarkastajalle
ennen 11.4.2019 kokousta.
Arviointikertomuksen julkistaminen sovittiin suoritettavaksi
kaupunginhallituksen kokouksessa toukokuussa. Tarkastuslautakunnan
puheenjohtajisto luovuttaa tällöin kokouksen alussa kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle arviointikertomuksen vuodelta 2018. Lehdistö kutsutaan
myös paikalle.
Tarkastuslautakunta 11.04.2019 § 40
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Tarkastuslautakunta on aiemmissa kokouksissaan päättänyt
arviointikertomuksen valmisteluun liittyvistä toimintatavoista ja
aikatauluista. Tarkastuslautakunnan 11.4.2019 kokouksessa on sovittu
käsiteltävän työparien edelleen muokkaamia tekstiluonnoksia ja
mahdollisia uusia versioita omilta vastuualueiltaan. Toimitetut
tekstiluonnokset on tallennettu kokousintraan.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen valmistelutilannetta ja
päättää jatkotyöstämisestä ja aikatauluista.
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti arviointikertomuksen valmistelusta, että
jokainen työpari tiivistää omia tekstiluonnoksiaan, poistaa mahdolliset
epäolennaiset kohdat sekä merkitsee, mihin strategian kohtaan asian
käsittely liittyy. Näiden lisäksi voidaan myös nostaa erikseen merkittäviä
asiakokonaisuuksia esiin. Jäsenet toimittavat seuraavat tekstiluonnokset
sisäiselle tarkastajalle niin, että niitä voidaan käsitellä puheenjohtajiston
kokoontumisessa 24.4.2019 kello 12.
Tarkastuslautakunta 25.04.2019 § 45
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
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02 778 2012
Tarkastuslautakunta käsittelee jäsenistön laatimia arviointikertomuksen
tekstiaineistoja ja kuulee puheenjohtajiston kommentit asiasta.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen valmistelutilannetta ja
päättää jatkotyöstämisestä ja aikatauluista.
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti, että kokouksessa työstetty
arviointikertomusluonnos toimitetaan koko jäsenistölle tiedoksi. Lisäksi
päätettiin, että jäsenistö toimittaa sisäiselle tarkastajalle mahdolliset
korjaukset ja täydennykset teksteihin niin, että niitä voidaan käsitellä
puheenjohtajiston seuraavassa kokoontumisessa torstaina 9.5.2019 kello
13.00.
Tarkastuslautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn aikana
kello 17.33 – 17.38.
Tarkastuslautakunta 09.05.2019 § 49
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnosta, jäsenistön
siihen mahdollisesti toimittamia korjauksia ja täydennyksiä sekä kuulee
puheenjohtajiston kokoontumisen kommentit asiasta. Arviointikertomuksen
luonnos on tallennettu kokousintraan jäsenistön käyttöön.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen valmistelutilannetta ja
päättää jatkotyöstämisestä ja aikatauluista.
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti, että sisäinen tarkastaja täydentää puuttuvaa
tekstikohtaa annetun ohjeistuksen perusteella. Lisäksi tarkastuslautakunta
päätti, että kokouksessa muokattu arviointikertomusluonnos toimitetaan
jäsenistölle sähköpostilla tutustuttavaksi. Jäsenistö voi toimittaa ennen
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seuraavaa kokousta muutosehdotuksia ja täydennyksiä tekstiluonnokseen.
Tarkastuslautakunta 23.05.2019 § 59
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Tarkastuslautakunnalle on sähköpostitse toimitettu arviointikertomuksen
luonnosversio, jota työstettiin 9.5.2019 tarkastuslautakunnan
kokouksessa. Jäsenillä on ollut mahdollisuus toimittaa kommentteja
luonnosversioon.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää tehtävistä muutoksista
arviointikertomusluonnokseen ja hyväksyy sekä allekirjoittaa lopullisen
arviointikertomuksen vuodelta 2018.
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1) merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
2) lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tiedoksi ja
velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan lokakuun 2019 loppuun
mennessä selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty
arviointikertomuksessa mainituista asioista.
Päätös:
Merkittiin, että Osmo Friberg ei osallistunut opetuslautakuntaa koskevien
asioiden käsittelyyn arviointikertomuksessa, koska hänen läheisensä on
opetuslautakunnan puheenjohtaja. Kirsti Lannermaa ei osallistunut
Liikelaitos Salon Veden asioita koskevaan käsittelyyn
arviointikertomuksessa, koska hän on Liikelaitos Salon Veden johtokunnan
jäsen. Tauno Kanerva ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan
omaishoitoon liittyvien asiakokonaisuuksien käsittelyyn, koska toimii itse
omaishoitajana.
Osmo Fribergin ollessa esteellinen osallistumaan opetuslautakuntaa
koskevien asioiden käsittelyyn puheenjohtajana toimi tänä aikana 1.
varapuheenjohtaja Pekka Kymäläinen.
Tarkastuslautakunta päätti tehtävistä muutoksista
arviointikertomusluonnokseen. Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto

§ 15
§ 20
§ 28
§ 33
§ 40
§ 45
§ 49
§ 59
§ 86

7/2019

24

14.02.2019
28.02.2019
14.03.2019
28.03.2019
11.04.2019
25.04.2019
09.05.2019
23.05.2019
10.06.2019

arviointikertomuksen vuodelta 2018.
Tarkastuslautakunta esitti kaupunginvaltuustolle, että se
1) merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
2) lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tiedoksi ja
velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan lokakuun 2019 loppuun
mennessä selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty
arviointikertomuksessa mainituista asioista.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 86
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto
1) merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
2) lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tiedoksi ja
velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan lokakuun 2019 loppuun
mennessä selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty
arviointikertomuksessa mainituista asioista.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen.
Merkittiin että kaupunginvaltuusto piti kokoustauon tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 19.58 - 20.14.
Liitteet

Liite 6

Arviointikertomus 2018
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Asuntopoliittinen ohjelma 2030, ohjelmaluonnos
1147/00.01.02.00/2019
Kaupunkikehityslautakunta 23.04.2019 § 93
Valmistelija: erityisasiantuntija Riikka Nurmi, riikka.nurmi@salo.fi, p. 044
778 7708
Salon kaupungin asuntopolitiikka toteuttaa kaupungin strategiaa erityisesti
elinkeinopoliittisten ja asukkaiden hyvinvointia koskevien tavoitteiden
osalta. Kaupungin vetovoima syntyy kiinnostavien työpaikkojen ohella
monipuolisesta, edullisesta ja laadultaan hyvästä asuntotarjonnasta.
Alueen arvostusta kasvattaa lisäksi arjen sujuvuus, esteettömyys, hyvät
palvelut ja luonnonläheisyys.
Asuntopoliittisessa ohjelmassa on tarkasteltu asuntoasioiden nykytilaa,
kaupungin edellytyksiä asuntopolitiikan toteuttamiselle tulevaisuudessa
sekä laadittu asuntopoliittiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset vuoteen
2030 asti.
Asuntopoliittinen ohjelma on laadittu vuoden 2018 aikana
kaupunkikehityspalvelujen palvelualueella. Ohjelman laadinnasta on
vastannut kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo 7.11.2018 saakka, jonka
jälkeen kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi. Ohjelma on laadittu
yhteistyössä monialaisen ohjelmatyöryhmän kanssa. Ohjelmaluonnokseen
on ollut avoinna kommenteille Otakantaa.fi –palvelussa 18.2.-8.3.2019
välisen aikana. Kommentit on käsitelty ohjelmatyöryhmän kokouksessa
15.3.2019.
Salon kaupungin asuntopoliittisena visiona on, että kaupungin kaikille
asukkaille olisi tarjolla heidän elämäntilanteeseensa sopiva asunto sekä
viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. Visio tukee Salon kaupungin strategista
tavoitetta suunnata alueen voimavarat kaupungin elinvoiman
palauttamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja väestön kasvuun sekä
tulevaisuuden kilpailukyvyn edistämiseen.
Vision toteuttamiseksi asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet
ovat:
1. Kaupunki harjoittaa aktiivista ja johdonmukaista maapolitiikkaa niin, että
uudet asuinalueet voidaan kaavoittaa kaupungin omistuksessa olevalle
maalle. Yksityistä maata kaavoitettaessa solmitaan aina
maankäyttösopimus, jossa määritellään asuntorakentamisen aikataulu
ja muut toteutusehdot.
2. Määrälliset tavoitteet
 Kaupungin omistuksessa on raakamaata 10 vuoden tarvetta vastaava
määrä, kaavoitettua aluetta viiden vuoden tarve ja kunnallistekniikan
piirissä olevia tontteja kahden vuoden tarvetta vastaava määrä.
 Kaupunki pyrkii pitämään yllä kysyntää vastaavaa
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pientalotonttitarjontaa kaikissa kaupungin taajamissa.
 Kaupunki ohjaa kerrostalotuotantoa pääsääntöisesti keskustaan.
 Kaupunki tarjoaa sosiaalista asuntotarvetta varten tontteja
tarkoitukseen soveltuvilta paikoilta ja hankkii tarpeen mukaan asuntoja
kerros- ja rivitaloista vapailta markkinoilta. Tarvittaessa asuntojen
varaamisesta voidaan sopia esimerkiksi kaavoitusmaksun sijaan.
3. Kohtuuhintaisen ja monimuotoisen asumisen mahdollistaminen eri
asukasryhmille
 Kaupunki kehittää omistamaansa vuokra-asumista niillä alueilla, joissa
luonnolliseen kysyntään perustuvat vuokratulot kattavat asuntojen
ylläpitokustannukset.
 Kaupunki varautuu tulevaisuuden asumistarpeisiin keinoilla, joilla
ikääntyvien ihmisten ja muiden erityisryhmien laadukas asuminen ja
palveluiden järjestäminen pystytään turvaamaan. Keskeisinä keinoina
ovat esteettömyyden varmistaminen sekä asunnottomuuden
ehkäiseminen.
 Kaupunki on avoin uudenlaisille kokeiluille sekä toiminta- ja
liiketoimintamalleille, kuten osuuskuntamallille.
4. Vetovoimainen keskusta-asuminen asuinalueiden profiloinnin ja
personoinnin kautta
 Kaupunki valitsee pilottialueet; esimerkiksi Ollikkala, Moisio ja
asemanseutu.
 Kaupunki kartoittaa maaseutukeskusten vetovoimatekijät ja markkinoi
niitä
 Kaupunki parantaa alueiden viihtyvyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä
sekä pyrkii tunnistamaan tulevaisuuden kehittämistoimenpiteitä ja
kehitysaihioita
 Kaupunki laatii alueille markkinointisuunnitelmat tukemaan uusien
asukkaiden houkuttelua Saloon.
 Kaupunki hyödyntää alueiden kehittämisessä ennakointia, asukkaiden
ja avaintoimijoiden osallistamista sekä osallistavaa budjetointia.
5. Kehittämishanke – asuntomessut
 Kaupunki tutkii hyvää arkea, asumisen vaihtoehtoja ja tulevaisuuden
ratkaisuja.
 Kaupunki kehittää uutta kaupunginosaa, joka mahdollistaa hyvän
saavutettavuuden, uudenlaiset ratkaisut ja asumisen palveluiden
kehittymisen.
Kaupungin kärkihankkeet, tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä,
tulevaisuuden asuminen sekä asunnottomuuden toimenpideohjelma
tukevat kaupungin strategisia tavoitteita ja asuntopoliittisen ohjelman
tavoitteita.
Tavoitteen ja toimenpiteiden toteutuminen edellyttää keskinäistä
yhteistyötä kaikkien asumispalveluja tuottavien yksityisten, julkisten ja
kolmannen sektorin yhteisöjen sekä asukkaiden kesken niin
asuntotuotannossa kuin asuntojen markkinoinnissakin.
Salon asuntopoliittinen ohjelma kokonaisuudessaan löytyy liitteenä.
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Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Salon kaupungin
asuntopoliittisen ohjelman.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 192
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy liitteen mukaisen Salon kaupungin asuntopoliittisen ohjelman.
Päätös:
Merkittiin, että kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi esitteli
kokouksessa asuntopoliittista ohjelmaa ja poistui kokouksesta klo 17.46.
Saija Karnisto-Toivonen ehdotti Elina Suonio-Peltosalon ja Saku Nikkasen
kannattamana, että asia jätetään pöydälle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 216
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy liitteen mukaisen Salon kaupungin asuntopoliittisen ohjelman.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 87
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Salon kaupungin
asuntopoliittisen ohjelman.
Päätös:
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Merkittiin että valtuutettu Annika Viitanen oli poistunut kokouksesta
kokoustauon alkaessa klo 19.58. Merkittiin että varavaltuutettu Ari Aalto
saapui kokoukseen hänen tilalleen tämän asian käsittelyn aikana klo
20.20.
Heikki Liede Ismo Saaren kannattamana ehdotti, että
ohjelmaluonnoksesta poistetaan seuraava sivun 12 toinen kappale
(Choose for Futuren vuonna 2018 toteuttamassa Työperäinen muutto
Lounais-Suomeen -tutkimuksessa tärkeimmät tekijät asuinalueen
valinnassa olivat ruokakauppojen sijainti, sopivan asunnon saatavuus,
asunnon hinta tai vuokra sekä asuinalueen maine ja turvallisuus.
Päiväkotien ja koulujen sijainnilla, alueen lapsiystävällisyydellä,
terveyspalveluiden sijainnilla tai alueen ravintolatarjonnalla ei ollut juuri
lainkaan merkitystä päätöksenteossa.). Tämän kappaleen tilalle kirjataan
seuraavaa:
”Tulosten mukaan asuinalueen valintapäätökseen vaikuttavat erityisesti
sopivan asunnon saatavuus ja hinta, luonnonläheisyys, turvallisuus, ja
asuinalueen maine. Eri ryhmien välillä on havaittavissa jonkin verran
erilaisia tarpeita. Perheellisille vastaajille tärkeitä kriteereitä edellisten
lisäksi ovat lapsiystävällisyys, puolison työmahdollisuudet, koulujen ja
päiväkotien sijainti sekä harrastusmahdollisuudet.”
Merkittiin että valtuutettu Sanna Lundström poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 20.49 ja varavaltuutettu Reijo Salokannel tuli
saman aikaisesti hänen tilalleen. Valtuutettu Matti Varajärvi poistui
kokouksesta klo 20.50.
Kaupunginvaltuusto piti neuvottelutauon klo 20.50 - 20.55.
Neuvottelutauon jälkeen Marjatta Halkilahti ehdotti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun. Saku Nikkanen kannatti Halkilahden
palautusehdotusta ja ehdotti, että Heikki Lieden tekemä muutosehdotus
huomioidaan valmistelussa ja että asunnottomuutta ennaltaehkäisevän
ohjelman sisällöstä annetaan informaatiota.
Arttu Karhulahti kannatti asian palauttamista uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus asian
palauttamisesta uudelleen valmisteluun Heikki Lieden ja Saku Nikkasen
antamin evästyksin, joten oli äänestettävä asian palauttamisen ja
käsittelyn jatkamisen välillä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa asian
palauttamista uuteen valmisteluun, äänestää JAA ja joka kannattaa asian
käsittelyn jatkamista, äänestää EI. Äänestys suoritetaan sähköistä
järjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä. Poissa
oli yksi valtuutettu.
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Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun Heikki
Lieden ja Saku Nikkasen antamin evästyksin.
Merkittiin, että valtuutettu Heikki Liede poistui kokouksesta klo 21.03
tämän asian käsittelyn jälkeen.
Liitteet

Liite 7
Liite 8

Asuntopoliittinen ohjelmaluonnos
Äänestysluettelo, kaupunginvaltuusto 10.6.2019 § 87
Asuntopoliittinen ohjelma 2030, ohjelmaluonnos
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Salon hyvinvointiraportti 2018
1682/00.01.02.02/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.05.2019 § 60
Valmistelijat: terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, 02 772 3650
terveyden edistämisen koordinaattori Marita Päivärinne,
marita.paivarinne@salo.fi, 02 772 3672
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja-alaista kaikkia
hallinnonaloja velvoittavaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden
taustatekijöihin vaikuttamista sekä suunnitelmallista voimavarojen
kohdentamista. Kerran valtuustokaudella laadittu hyvinvointikertomus ja –
suunnitelma ovat kehys, joka linjaa ehkäisevää työtä ja varhaista
puuttumista. Hyvinvointikertomuksen painopisteenä niin strategisella kuin
toiminnallisella tasolla on hyvinvointitiedon tuottaminen, analysointi ja
kehittäminen. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan normaalia
vuosittaista strategia-, ohjelma-, talousarvio-, toiminta- ja
käyttösuunnitelmatyötä. Se liittyy myös tilinpäätöksiin ja arviointiin.
Vuosittainen hyvinvointiraportti taas antaa kuvan toiminnan suunnasta ja
tarkastelupinnan mahdollisiin muutoksiin.
Salon kaupungin perustehtävä on kehittää alueemme elinvoimaa, edistää
asukkaittemme hyvinvointia ja vahvistaa kuntalaistemme osallistumista ja
yhteisöllisyyttä. Palvelurakenteen näkökulmasta palvelukäytänteet tukevat
omahoitoa ja itsenäistä selviytymistä ja palvelujärjestelmä rakentuu
avohoitopalveluille. Salossa hyvinvointipalveluiden sisällä on pyritty
edelleen tehostamaan palveluprosesseja ja kehitetty tiivistä yhteistyötä
toimialojen välillä.
Salon Hyvinvointisuunnitelmassa (2017-2020) on asetettu tavoitteet
vuodelle 2020. Ne on johdettu laadinta-ajankohtana voimassa olevasta
kaupunkistrategiasta. Hyvinvointisuunnitelmaan on tehty muutoksia
huomioiden kaupunginhallituksen sekä hyvinvointipalveluiden tuloskorttien
painopistealueet.
1) Työllisyyden edistäminen
2) Syrjäytymisen ehkäisy ja kiusaamisen vähentäminen kaikissa
ikäryhmissä
3) Terveet elämäntavat
4) Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä väestöryhmien
terveyserojen kaventaminen on Salon kaupungissa yksi toiminnallisista
tavoitteista. Tavoitteeseen pyritään tukemalla terveellisiä elämäntapoja ja
tehostamalla varhaista puuttumista ja yhteistyötä sekä luomalla
edellytyksiä turvalliselle ja viihtyisälle ympäristölle.
Hyvinvointiraportti vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä.
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Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee hyvinvointiraportin vuodelta 2018
tiedoksi ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle
tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin, että terveyden edistämisen koordinaattori Marita Päivärinne
esitteli kokouksessa hyvinvointiraporttia.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 222
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointiraportin vuodelta 2018 tiedoksi ja
ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
hyvinvointiraportin tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 88
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee hyvinvointiraportin tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
Liitteet
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Strategian toteutumisen seurantaraportti 1-4/2019
1495/02.02.02.00/2019
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 228
Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi, anna-kristiina.jarv@isalo.fi,
02 778 2201, toimistosihteeri Marjo Hulvela, marjo.hulvela@salo.fi, 02 778
2285
Kaupunginvaltuuston on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion käsittelyn
yhteydessä Salon kaupungin strategiset tavoitteet vuodeksi 2019.
Kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle raportoidaan tuloskorttien
toteutuminen kolmannesvuosittain ja nyt on kysymyksessä kuluvan
vuoden tammi-huhtikuun strategisten tavoitteiden toteutumisen seuranta.
Strategisten tavoitteiden seuranta on toteutettu aikaisempien raportointien
tapaa Targetor Pro –ohjelmiston avulla. Toimialat ovat tehneet omat
seurantaraporttinsa, jotka on laadittu tasapainotetun tulos-kortin (BSC)
–menetelmää käyttäen.
Konserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan
kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana
valtuustolle tehtävän kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä sekä
toimintavuoden päätyttyä yhteisöjen tilinpäätösten valmistumisen jälkeen.
Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi
kuntalain edellyttämät konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Tytäryhteisöt ovat asettaneet osan tavoitteista siten, että ne tukevat
kaupunginvaltuuston koko konsernille asettamia strategisia tavoitteita.
Kaupunginhallitus on pyytänyt seuraavia strategisia yhteisöjä toimittamaan
kaupunkistrategiaa tukevat strategiset tavoitteensa liitettäväksi vuoden
2019 talousarvioesityksen:
1. Salon Vuokratalot Oy / Tiilitehtaanpiha Oy
2. Yrityssalo Oy
3. Salon Kaukolämpö Oy
4. Salon seudun koulutuskuntayhtymä
5. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
6. Salon Iot Park Oy
Seurantakortit koostuvat kolmesta osasta. Aluksi esitetään
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tuloskortin toteutumisen seuranta ja
tämän jälkeen toimialakohtaiset tuloskortit ja selvitykset toimialan
merkittävimmistä tapahtumista seurantajakson aikana. Kolmanneksi
esitetään konserniyhtiöiden toiminta.
Strategian toteutumisen seurantaraportti kuluvan vuoden
tammi-huhtikuulta on esityslistan liitteenä.
Kaupunginjohtaja:
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Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee tammi-huhtikuun 2019 strategisten tavoitteiden seurantaraportin
tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 89
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee tammi-huhtikuun 2019 strategisten
tavoitteiden seurantaraportin tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 10
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Kaupunginvaltuuston 6.5.2019 pöytäkirjassa olevien kirjoitusvirheisiin rinnastettavien
virheiden korjaaminen
1875/00.02.00.00/2019
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 237
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Kaupunginvaltuuston 6.5.2019 pöytäkirjassa on kirjoitusvirheeseen
rinnastettava virhe asiassa § 64 Tilintarkastuspalvelujen hankinta. Päätös
on kirjattu seuraavasti: "Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen
ehdotuksen." Päätöksen oikea muoto on "Kaupunginvaltuusto hyväksyi
tarkastuslautakunnan ehdotuksen."
Kaupunginvaltuuston 6.5.2019 pöytäkirjassa on niinikään kirjoitusvirheen
rinnastettava virhe asiassa § 66 Uskelan koulun tilaratkaisut. Pöytäkirjassa
on seuraava teksti:
”Antti Olkinuora Saku Nikkasen, Sanna Lundströmin ja Marja Ruokosen
kannattamana ehdotti, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen
lisätään seuraavaa: Valtuusto myöntää 75 000 euron määrärahan uuden
Uskelan koulun suunnitteluun. Koulun suunnittelu käynnistetään vuoden
2019 aikana. Suunnittelu tulee toteuttaa koulun henkilöstön kanssa
yhteistyössä tulevaisuuden oppilasmäärät huomioon ottaen.”
Marja Ruokosen sijaan kannattajaksi tulee kirjata Marjatta Halkilahti.
Hallintolain 51 §:
”Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai
laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe.
Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle
kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta
menettelystä.”
Hallintolain 52 §:
"Korjaamisasian vireilletulo ja käsittely
Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai
asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen
korjaamiseksi on esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen
tekemisestä.
Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja
asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen
sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava
tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole
tarpeetonta.
Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen
päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan
tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava
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asianosaiselle maksutta."
Nyt kysymyksessä oleva virhe on hallintolaissa mainittu muu kirjoitus- tai
laskuvirheeseen rinnastettava virhe.
Korjattu pöytäkirjan teksti on seuraava:
”Antti Olkinuora Saku Nikkasen, Sanna Lundströmin ja Marjatta
Halkilahden kannattamana ehdotti, että kaupunginhallituksen
päätösehdotukseen lisätään seuraavaa: Valtuusto myöntää 75 000 euron
määrärahan uuden Uskelan koulun suunnitteluun. Koulun suunnittelu
käynnistetään vuoden 2019 aikana. Suunnittelu tulee toteuttaa koulun
henkilöstön kanssa yhteistyössä tulevaisuuden oppilasmäärät huomioon
ottaen.”
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto korjaa pöytäkirjassaan 6.5.2019 §:issä 64 ja 66 olevat
kirjoitusvirheeseen rinnastettavat virheet edellä esitetyllä tavalla.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 90
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto korjaa pöytäkirjassaan 6.5.2019 §:issä 64 ja 66
olevat kirjoitusvirheeseen rinnastettavat virheet edellä esitetyllä tavalla.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Kiinteistön 574-1-5 myynti rakennuksineen
1910/10.00.02.00/2019
Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 249
Valmistelijat: Kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi,
02-7785400; tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto,
janne.lehto@salo.fi, (02) 778 5116
Valtiokonttorin päätöksellä on Salon kaupungille luovutettu valtiolle
perintönä tulleesta omaisuudesta kiinteistö 734-574-1-5 rakennuksineen.
Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Kirjakkalantie 75, 25570 Teijo. Kiinteistöllä
sijaitsee vuonna 1996 rakennettu kerrosalaltaan 144 m2:n suuruinen
asuinrakennus sekä talousrakennuksia.
Omaisuuden myynnistä saatavat varat tulee käyttää Valtionkonttorin
päätöksen mukaisesti ehkäisevään lastensuojelutyöhön ja lasten ja
nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön.
Kaupunkikehityspalvelujen mukaan kiinteistö tulee myydä, jotta siitä
saatavat varat voidaan ohjata Valtionkonttorin päätöksen mukaiseen
toimintaan. Asuinrakennukseen ei ole myöskään välittömästi tulossa
vuokralaista tai kaupungin omaa toimintaa eikä ole muita esteitä
myymiselle.
Salon kaupunki on tehnyt em. kiinteistön myymiseksi välityssopimuksen
Salon Asuntopalvelu LKV:n kanssa. Velaton hintapyyntö oli 133 500
euroa. Hintapyyntö on muodostettu saatujen välitystarjousten perusteella.
* * * * * * * * * * on tarjonnut kiinteistöstä rakennuksineen 124 000 euroa.
Ostaja on kustannuksellaan teettänyt kohteeseen kuntokartoituksen.
Kaupunki on teettänyt kohteeseen lain edellyttämän energiatodistuksen.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää myydä kiinteistön 734-574-1-5 rakennuksineen * * * * * * * * * * * *
124 000 euron velattomalla kauppahinnalla noudattaen
kaupunginvaltuuston 17.5.2010 § 76 hyväksymiä periaatteita.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 91
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättää myydä kiinteistön 734-574-1-5
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rakennuksineen Tuukka Söderströmille 124 000 euron velattomalla
kauppahinnalla noudattaen kaupunginvaltuuston 17.5.2010 § 76
hyväksymiä periaatteita.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 11
Liite 12

Liitekartta, 574-1-5
Sijaintikartta 574-1-5
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Kiinteistöllä 734-418-13-0 sijaitsevan rakennuksen (ns. Franssintalo) myyminen Rikala-seura
ry:lle
1766/10.00.02.00/2019
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 214
Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 02-7785400
Rikala-Seura ry on on ollut voimassa olevalla vuokrasopimuksella
vuokralla 1.7.2013 alkaen ns. Franssin talossa ja hoitanut sopimuksen
mukaisesti yhteistyössä kaupungin kanssa taloa, pihapiiriä ja osan
palveluja. Rakennuksen vuokraamiseen on liittynyt rakennuksen käytön
kannalta tarvittavan pihapiirin käyttäminen. Kiinteistö edellyttää
pitkäjänteistä kunnossapitoa. Rikala-Seura ry:n edustajat ovat lähestyneet
kaupunkia neuvottelujen kautta rakennuksen siirtämiseksi seuran
omistukseen. Näin he katsovat mm. kiinteistön ylläpitoon ja toimintaan
tarvittavan rahoituksen järjestyvän paremmin.
Kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä allekirjoitetaan erillinen noin
kolmenkymmenen vuoden pituinen maanvuokrasopimus kiinteistön
734-418-13-0 noin 688 m2:n määräalasta, jolla myytävä rakennus
sijaitsee.
Asiaa on käsitelty kaupungin yleiskaavallisessa ja maapoliittisesa
ohjausryhmässä, joka suosittaa rakennuksen myyntiä liitteenä olevan
kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Yhdistys on käsitellyt asiaa
ylimääräisessä kokouksessaan ja on hyväksynyt kauppakirjaluonnoksen
mukaisen kaupan.
Käytyjen neuvottelujen perusteella esitetään hyväksyttäväksi seuraavan
sisältöinen rakennuksen kauppakirja:
KAUPPAKIRJA
MYYJÄ

Salon kaupunki

OSTAJA

Rikala-seura ry

KAUPAN KOHDE
Kiinteistön 734-418-13-0 vuokra-alueella sijaitseva entinen koulu- yms.
rakennus, joka on kulttuurikäytössä ja jota nimitetään Franssintaloksi.
Rakennuksessa ei ole asuintiloja. Rakennuksen osoite on Kirkkorinne 9.
Kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä allekirjoitetaan erillinen noin
kolmenkymmenen vuoden maapohjan vuokrasopimus.
Liitteenä on yhdistyksen ylimääräisen kokouksen pöytäkirjan ote ja kuvaus
rakennuksen tulevasta käytöstä.
KAUPPAHINTA
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Kauppahinta on 7 000 euroa.
KAUPAN MUUT EHDOT
Tämän kaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.
1 Omistus- ja hallintaoikeus
Omistusoikeus rakennukseen siirtyy ostajalle tämän kauppakirjan
allekirjoituksin.
2 Verot, maksut ja vastuu vahingoista
Ostaja vastaa kiinteistöstä suoritettavista veroista ja maksuista sekä sitä
kohdanneista vahingoista siihen saakka, kunnes omistusoikeus siirtyy
ostajalle. Ostaja vastaa veroista ja maksuista sekä vahingoista
omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.
3 Kohteeseen tutustuminen
Ostaja on tarkastanut rakennuksen, vuokrattavan alueen rajat sekä
tutustunut alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on verrannut näitä seikkoja
kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajalla ei
ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.
Ostaja on tutustunut rakennuksen tilojen rakenteisiin, vesi- ja
viemärijärjestelyihin sekä rakennuksen käytön kannalta muihin olennaisiin
rakenneosiin. Ostaja on tietoinen, että rakennus on rakennettu sen
rakennusaikana vallinneen rakennustavan mukaisesti ja rakenteet sekä
materiaalit ovat pitkälti alkuperäisiä tai korjaustoimenpiteistä ja
ajankohdista ei ole tarkkaa tietoa.
Ostaja on tietoinen rakennuksen entisestä käyttötarkoituksesta ja siihen
liittyvistä ratkaisuista. Ostaja hyväksyy rakennuksen ja ottaa sen vastaan
siinä kunnossa kuin se myyntihetkellä on, eikä myyjä ole vastuussa
mahdollisista vaurioista ja puutteista eikä niiden mahdollisesti
aiheuttamista lisävaurioista mukaan lukien mahdollinen salaojien, hormien
ja tulisijojen toimimattomuus tai puutteellinen toimintakunto.
Ostaja vahvistaa täyttäneensä kaupan kohteen tarkastusvelvollisuuden.
4 Liittymät
Ostaja sitoutuu hankkimaan omalla kustannuksellaan haluamansa liittymät
omiin nimiinsä, eikä liittymien hankinnasta saa aiheutua myyjälle
muutoinkaan kustannuksia. Olemassa olevat liittymät sisältyvät kauppaan.
Pihapiirissä olevaan varastorakennukseen tulee valaistussähkö Franssin
talon kautta. Varastorakennus on jatkossakin Eranssin talon ja kaupungin
yhteiskäytössä. Sähköstä ei peritä osapuolten välillä korvauksia.
5 Purkava ehto
Ostaja sitoutuu siihen, että rakennus palautuu takaisin kaupungin
hallintaan ja omistukseen, jos yhdistys luopuu sen ylläpidosta
kulttuurikäyttöön ja ympäristöön tarkoitetulla tavalla.
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6 Irtaimisto
Tämän rakennuksen myynnin yhteydessä ei ole myyty tai lahjoitettu
irtaimistoa.
7 Muut ehdot
Rakennuksen vintissä on kaupungin museokäytössä olevia varastotiloja.
Varastossa olevien esineiden vakuutuksesta vastaa kaupunki. Kaupungilla
on oikeus käyttää tilaa vastikkeetta, kunnes korvaavat tilat löytyvät.
Kuitenkin enintään 31.12.2022 saakka. Samu on maksanut tähän saakka
vinttitilasta vuokraa 3000 € vuodessa, joten vastikkeettoman vinttitilan
käytön arvo on siten kaupungille maksimissaan 9 000 €.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää myydä Rikala-seura ry:lle ns. Franssin talon
osoitteessa Kirkkorinne 9 vuokrattavalla kiinteistön 734-418-13-0
määräalalla, edellä mainituin ehdoin kauppahintaan 7 000 euroa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 250
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Päätöksen tekemisen jälkeen todettiin, että päätösvalta tässä asiassa
kuuluu kaupunginvaltuustolle. Hallintosäännön 75 §:n mukaan kaupungin
omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kaupunginhallitus
valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti, ellei hallintosäännössä
muuta määrätä.
Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen
päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen mm, jos päätöstä tehtäessä on
tapahtunut menettelyvirhe. Päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi tai
vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi kuitenkin
edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen.
Rikala-seura ry on ilmoittanut hyväksyvänsä korjauksen.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää kumota 27.5.2019 tekemänsä päätöksen § 214
ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä
Rikala-seura ry:lle ns. Franssin talon osoitteessa Kirkkorinne 9
vuokrattavalla kiinteistön 734-418-13-0 määräalalla, edellä mainituin
ehdoin kauppahintaan 7 000 euroa.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
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Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 92
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättää myydä Rikala-seura ry:lle ns. Franssin
talon osoitteessa Kirkkorinne 9 vuokrattavalla kiinteistön 734-418-13-0
määräalalla, edellä mainituin ehdoin kauppahintaan 7 000 euroa.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 13

Kauppakirja 734-418-13-0 (Franssintalo), Rikala-Seura ry
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Kiinteistön 734-418-13-0 määräalan vuokraaminen Rikala-seura ry:lle
1765/10.00.02.02/2019
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 215
Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 02-7785400
Rikala-seura ry on on ollut voimassa olevalla vuokrasopimuksella vuokralla
1.7.2013 alkaen ns. Franssin talossa ja hoitanut sopimuksen mukaisesti
yhteistyössä kaupungin kanssa taloa, pihapiiriä ja osan palveluja.
Rakennuksen vuokraamiseen on liittynyt rakennuksen käytön kannalta
tarvittavan pihapiirin käyttäminen. Kiinteistö edellyttää pitkäjänteistä
kunnossapitoa. Rikala-seura ry:n edustajat ovat lähestyneet kaupunkia
neuvottelujen kautta rakennuksen siirtämiseksi seuran omistukseen.
Tätä koskevan kauppakirjan hyväksymisen yhteydessä tulee
hyväksyttäväksi myös rakennuspaikkaa koskevan määräalan
vuokraaminen erillisellä noin kolmenkymmenen vuoden pituisella
maanvuokrasopimuksella kiinteistön 734-418-13-0 noin 688 m2:n
määräalasta.
Asiaa on käsitelty kaupungin yleiskaavallisessa ja maapoliittisesa
ohjausryhmässä, joka suosittaa rakennuksen myynnin yhteydessä
tarvittavan alueen vuokraamista liitteenä olevan
maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Yhdistys on käsitellyt asiaa
ylimääräisessä kokouksessaan ja on hyväksynyt
maanvuokrasopimusluonnoksen.
Käytyjen neuvottelujen perusteella esitetään hyväksyttäväksi seuraavan
sisältöinen maanvuokrasopimus:
Kulttuurikäyttöön tarkoitetun alueen
MAANVUOKRASOPIMUS
Vuokranantaja

Salon kaupunki

Vuokralainen

Rikala-seura ry

1 Vuokra-alue
Salon kaupungin kiinteistön 734-418-13-0 määräala, joka on merkitty
liitekarttaan.
Vuokrattavan alueen tunnus ja pinta-ala on:
734-418-13-0- , noin 688 m2
Kiinteistön osoite on: Kirkkorinne 9, 24800 Halikko
2 Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa: 1.7.2019 ja päättyy: 31.12.2049.
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3 Vuokra
Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on: 320,00
euroa (perusvuokra). Vuotuinen vuokra sidotaan elinkustannusindeksin
pistelukuun 1927.
4 Käyttötarkoitus
Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun
tarkoittamalla tavalla kulttuurikäyttöön. Vuokralainen on velvollinen
sallimaan vuokra-alueella kulkemisen ja pysäköinnin.
5 Rakentamisvelvoite
Vuokra-alueelle ei aseteta uudisrakentamisvelvoitetta. Rakennuksesta
allekirjoitetaan kauppakirja tämän vuokrasopimuksen allekirjoittamisen
yhteydessä.
6 Kunnossapito ym.
Rakennuksen kunnossapidossa tulee huomioida asemakaavan
sr-merkintä. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokra-alueen,
siinä olevien rakennusten ja muiden laitteiden kunnossapidosta,
siisteydestä ja turvallisuudesta sekä sitoutuu noudattamaan siinä kohden
annettuja määräyksiä. Vuokra-alueeseen kohdistuvista
kunnossapitovelvollisuudesta tai perusparannuksista taikka muista
suorittamistaan töistä johtuvista kustannuksista vuokralaisella ei ole
oikeutta saada korvausta eikä vuokranmaksussa hyvitystä.
7 Muut sopimusehdot
Vuokra-alueella olevan vuokralaisen omistaman rakennuksen
tuhoutumisen varalta vuokralaisen tulee huolehtia asianmukaisten
vakuutusten voimassaolosta sopimuksen mukaisen vuokra-alueen
siistimisen varmistamiseksi.
Vuokra-alueelle kulku tapahtuu Kirkkorinteen tai Vanhan Turuntien kautta.
Vuokralainen vastaa kulkuyhteyksien ja piha-alueiden kunnossapidosta.
Vuokramies vastaa kaikista tarvitsemistaan kunnallisteknisistä liitoksista ja
sopimuksista si-ten, ettei kaupungille aiheudu vuokranantajana mitään
kustannuksia.
8 Muut asiat
Todetaan, että Rikala Seura on ollut jo pidempään vuokralaisena
kohteessa ja investoinut ilmoituksensa mukaan noin 35 000 €
museokorttelin maisemointityöhön sekä rakennuksen katto ja
ulkomaalaustöihin kaupungin antamien ohjeiden ja valvonnan mukaisesti.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää vuokrata 1.7.2019 alkaen Rikala-seura ry:lle
kiinteistön 734-418-13-0 noin 688 m2:n suuruisen määräalan liitekartan
rajauksen mukaisesti, edellä mainituin ja vuokrasopimuksessa tarkemmin
määritellyin ehdoin.
Päätös:
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Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 251

Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020 titteli, nimi, työsähköposti ja puhelinnumero
Päätöksen tekemisen jälkeen todettiin, että päätösvalta tässä asiassa
kuuluu kaupunginvaltuustolle. Hallintosäännön 75 §:n mukaan kaupungin
omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kaupunginhallitus
valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti, ellei hallintosäännössä
muuta määrätä.
Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen
päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen mm, jos päätöstä tehtäessä on
tapahtunut menettelyvirhe. Päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi tai
vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi kuitenkin
edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen.
Rikala-seura ry on ilmoittanut hyväksyvänsä korjauksen.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää kumota 27.5.2019 tekemänsä päätöksen § 215
ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
vuokrata 1.7.2019 alkaen Rikala-seura ry:lle kiinteistön 734-418-13-0 noin
688 m2:n suuruisen määräalan liitekartan rajauksen mukaisesti, edellä
mainituin ja vuokrasopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 93
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättää vuokrata 1.7.2019 alkaen Rikala-seura
ry:lle kiinteistön 734-418-13-0 noin 688 m2:n suuruisen määräalan
liitekartan rajauksen mukaisesti, edellä mainituin ja vuokrasopimuksessa
tarkemmin määritellyin ehdoin.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 14

Maanvuokrasopimus, Rikala-Seura ry
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Jonna Nyyssösen ym. valtuustoaloite avohakkuuttomasta metsänhoidosta Salossa
3521/14.03.02/2018
Kaupunginvaltuusto 05.11.2018 § 153
Jonna Nyyssönen ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Salon kaupunki luopuu
avohakkuista ja metsämaan voimaperäisestä muokkauksesta ja siirtyy
metsissään jatkuvan kasvatuksen menetelmiin.
Esitämme, että Salon kaupunki määrittelee metsänhoidon päätavoitteeksi
luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, hiilinielujen lisäämisen sekä
monipuolisten virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille.
Me esitämme myös, että kaupunginhallituksen 23.5.2011 tekemä päätös
suojella vähintään 5% kaupungin omistamista metsistä, tulee nyt toteuttaa.
Jonna Nyyssönen
Marja Ruokonen
Mira Aaltonen
Kai Schneider
Sari Pesonen
Annika Fagerström”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 23.04.2019 § 87
Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, puh. 02 778
5400
Metsien hoidosta ja kasvatustavoista on keskusteltu vuosikymmeniä.
Uusimpina teemoina keskusteluun on tullut mm. Metsälain muutos vuonna
2014, joka on mahdollistanut aiemmin kielletyn ns. jatkuvan kasvatuksen
hakkuutavan muiden joukossa. Lisäksi virkistysarvojen merkitys
lähimetsissä on entisestään korostunut ja erityisesti on kiinnitetty huomiota
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja metsien merkitykseen hiilinieluina eli
päästöjen vastavoimana.
Ilmastomuutoksien seurauksista on tutkimustuloksia, että ilmaston
lämpeneminen on vaikuttanut ja vaikuttaa metsien kasvua lisäävästi.
Toisaalta myös riskit metsätuhoihin kasvavat. Matalajuurinen kuusi kestää
huonosti lisääntyviä tuulioloja ja haasteena kuusikoille ovat myös yhä
enemmän puun tuholaiset. Salon seudulla vallitsevissa sääolosuhteissa
leudot talviolosuhteet asettavat kuusikoissa tapahtuvan puunkorjuun
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jälkeen jäävän puuston erityisen alttiiksi juurituhoille.
Tiedetään, että metsät sitovat suuret määrät hiilidioksidia. Hiiltä on
varastoitunut puuston ohella metsän maaperään. Puuston hiilivarasto
lisääntyy kasvun myötä ja silloin, kun vuosittainen kasvu on poistumaa
suurempi. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet tarkoittavat Suomelle,
etteivät päästöjen vähentämiset riitä, vaan tarvitaan lisäksi luonnon
hiilinieluja, metsiä.
Hiilinieluista keskustelun rinnalla jatkuu sen oleellisena osana keskustelu
metsien hoidosta. Eri näkökohtia on tuotu esille avohakkuista ja jatkuvasta
kasvatuksesta. Avohakkuu, jota nimitetään päätehakkuuksi, tarkoittaa sitä,
että siinä poistetaan puut lähes kokonaan ja muokataan maata
tarpeellisissa määrin seuraavan kevään metsän istutusta varten.
Maisemallisesti varsinkin laajemmat avohakkuut herättävät usein
negatiivisia tuntemuksia heti hakkuun jälkeen ja alkuvuosina. Jatkuvassa
kasvatuksessa puustoa ei hakkuiden yhteydessä poisteta kokonaan, vaan
poimitaan osa puustosta pois. Pyrkimyksenä on saada metsästä näin mm.
eri-ikäistä. Valtakunnan tasolla metsistä on vajaat 5 % jatkuvan
kasvatuksen piirissä. Hiilinielujen kannalta avohakkuu pienentää yhdellä
kertaa hiilivarastoa, jonka lisäksi maaperästä vapautuu hiiltä useamman
vuoden ajan, vaikkakin ennen hakkuutoimenpidettä metsää on voitu
kasvattaa tiheämpänä ja enemmän järeää puuta sisältävänä kuin mm.
jatkuvassa kasvatuksessa.
Jatkuva kasvatus tuottaa Luonnonvarakeskuksen mukaan 15-25%
vähemmän puuta kuin tasaikäiskasvatus. Jatkuvassa kasvatuksessa ei
pystytä hyödyntämään jalostettua taimiainesta, jolla on saavutettu 20 %:n
kasvuetu luonnontaimiin verrattuna ja juurikääpäresistenssiä on voitu
nostaa 20 %. Jatkuvan kasvatuksen hyödyt ilmastomuutoksen kannalta
ovat siten kiistanalaiset, koska järeiden puiden määrä vähenee ja
kokonaispuumäärä pienenee. Jatkuva kasvatus johtaa yleensä lopulta
nopeastikin päätehakkuuseen, tuotto pienenee ja laatu huononee. Lähinnä
tämä johtuu siitä, että jatkuva kasvatus johtaa metsän varjoisuuteen ja
tällöin luontaisin puulaji on kuusi. Kun jatkuvassa kasvatuksessa
poistetaan erityisesti järeitä puita, tulee myös korjuukaluston olla järeää ja
ajourat leveinä. Kaikki hakkuut ovat siten myös kuusikoissa
harvennushakkuita, joten korjuuvauriot ja juurikääpä leviävät helposti.
Tämä johtaa siten hakkuutavasta riippumatta kuusikoiden
päätehakkuuseen. Tämänhetkisen tutkimuksen valossa jatkuva kasvatus
voi olla paikottain kuitenkin perusteltua, kuten mm. turvemailla.
Luonnonvarakeskuksen mukaan jatkuva kasvatus ei itsessään turvaa
metsäluonnon monimuotoisuutta. Kaikissa hakkuutavoissa on uhanalaisia
lajeja, ne vain eroavat toisistaan. Jatkuvaa kasvatusta on perusteltu myös
taloudellisilla seikoilla. Tämän hetken tutkimuksen valossa ei
kannattavuuden välillä ole merkittävää eroa. Lähinnä voisi arvioida, että
taloudellisessa mielessä voisi jatkuvalla kasvatuksella saada etua
määrätyillä pienemmillä yksityismetsätiloilla, missä halutaan saada
tasaisempaa metsätuloa. Kaupungin näkökulmasta metsäomaisuuden
kehitysluokka, määrä ja sijainti mahdollistavat vuosittaisen budjetoidun
useamman tuhannen kuutiometrin hakkuumäärät, joten ei ole
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löydettävissä vastaavaa taloudellista perustetta tasaisemman metsätulon
saamiseksi.
Kaupunki noudattaa omistamiensa metsien hakkuu- ja hoitotoimissa
voimassaolevaa asiantuntijoiden laatimaa metsäsuunnitelmaa. Ennen
toimenpiteiden aloittamista sovitaan olosuhteet huomioiden, miten
toimitaan. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät seikat on huomioitu
metsäsuunnitelmassa.
Erityistä huomiota kiinnitetään Metsälain 10 §:n mukaisten kohteiden
koskemattomuuden lisäksi mm. säästöpuihin, sekametsän suosimiseen,
lahopuun jättämiseen, vesistöjen suojatoimiin, riistatiheikköihin ja
vaihettumisvyöhykkeisiin. Metsälain mukaisten erityisen arvokkaiden
elinympäristöjen lisäksi luonnonsuojelulain ja vesilain säädökset otetaan
aina huomioon metsän käsittelyssä. Lisäksi huomioidaan
metsäkuviokohtaisesti paikalliset virkistysarvot.
Jatkuvan kasvatuksen mahdollisuuksia on lisätty niillä metsäkuvioilla,
missä sen on katsottu olevan mahdollista. Samoin päätehakkuita
vältetään, korvataan pienemmillä yksittäisillä alueilla ja harvennushakkuilla
sen mukaisesti, kun se on pitkäjänteisen metsänhoidon kannalta
perusteltua unohtamatta virkistys- ja ympäristötekijöitä. Päätehakkuilla
metsäpohjan voimaperäistä muokkausta vältetään ja toimenpiteet
sovitetaan eri metsäkuvioilla kokonaisvaltaisesti eri näkökannat
huomioiden.
Jatkossa voidaan kiinnittää entistä enemmän huomiota yleisillä alueilla,
puistoissa ja mm. koulujen ja päiväkotien läheisyydessä tehtäviin
toimenpiteisiin turvaten näin paremmin lähimetsien
metsäluontokokemukset.
Metsäluonnon monimuotoisuus turvataan suojelun ja järkiperäisen
metsänhoidon yhteensovittamisella. Kaupunki on toteuttanut METSO
-ohjelmaan liittyvän kartoituksen kaikissa metsissään vuonna 2011.
Kartoituksen perusteella suojeluun sopivia kohteita myytiin valtiolle
runsasta kahta prosenttia kaupungin metsäomaisuudesta vastaava ala.
Neuvottelutulos saavutettiin ja valmisteltuna oli myös tätä suurempi
kauppa METSO -ohjelmaan, mutta ministeriö ei hyväksynyt paikallista
neuvottelutulosta.
METSO-kartoituksen tuloksena kaupungilla on selkeä kuva metsiensä
arvokkaista luontokohteista ja näin ollen varsinaisten suojelualueiden
lisäksi on ollut mahdollista jättää näitä kohteita hakkuutoimenpiteiden
ulkopuolelle. Asiassa ei myöskään ole ristiriitaa taloudellisuuden kannalta,
koska kohteet ovat pääsääntöisesti hankalia ja kustannustehottomia
korjuun kannalta. Joidenkin kohteiden osalta ollaankin jatkamassa
neuvotteluja METSO -kohteiksi myynnistä. Käytännössä kaupungin
omistamista metsistä on joko virallisin tai omin toimenpitein suojelun
piirissä tavoitteen mukaiset yli 5 %, kun otetaan huomioon jo METSO
-ohjelmaan luovutetut kohteet.
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Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta toteaa, että
- aloitteen mukaiset luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen,
hiilinielujen lisääminen sekä monipuolisten virkistysmetsien tarjoaminen
asukkaille soveltuvat mainiosti tavoitteiksi kaupungin metsien hoidolle.
- valmistelutekstissä esitettyjen seikkojen nojalla ei ole perusteita luopua
kategorisesti avohakkuista, vaan kaupungin metsiin sovelletaan
metsäkuviokohtaisesti ja metsäsuunnitelmassa esitettyjä
tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä em. tavoitteet huomioiden.
- kaupungin omistuksessa 23.5.2011 olleista metsistä on joko virallisin
tai omin toimenpitein suojeltu tavoitteen mukaisesti yli 5 %, kun
otetaan huomioon jo METSO -ohjelmaan luovutetut kohteet.
Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että Jonna Nyyssösen ym. valtuustoaloite todetaan
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 193
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 94
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
Kaupunkikehityslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 184
§ 86
§ 194
§ 95

7/2019

49

17.12.2018
23.04.2019
13.05.2019
10.06.2019

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite hiilinielun lisäämiseksi peltojen
metsityksellä
3946/00.01.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 17.12.2018 § 184
Antti Olkinuora teki Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Peltojen metsittäminen on suunniteltu toimenpide, jossa
maatalouskäytössä tai joutomaana ollut maa-ala palautetaan tuottavaksi
metsämaaksi.
Aloitteessa pyydetään Salon kaupunkia selvittämään omistamansa
tarpeettoman ja käyttämättömänä olevan metsitykseen sopivan pelto-ja
joutomaan, ja näiden alueiden soveltuvuuden metsitykseen.
Tarkoituksena on,että kaupunki metsittää tarkoitukseen sopivan
tuottamaton jouto/peltomaan ja lisää hiilinielua luonnonmukaisella tavalla.
Salossa 13.12.2018
Perussuomaisten valtuustoryhmä
Antti Olkinuora
Sanna Leivonen
Jani Hirvimäki
Mikko Lundén
Tapio Äyräväinen
Heikki Tamminen”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 23.04.2019 § 86
Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, puh. 02 778
5400
Kaupunki on vuokrannut kaikki viljelyskäyttöön soveltuvat ja tukikelpoiset
pellot. Yksittäisiä pienempiä pelto- tai joutomaita on vuosien varrella
todettu viljelyskäyttöön kelpaamattomiksi. Tällöin näitä on metsitetty, mikäli
niille ei ole ollut tarvetta esim. laidunmaiksi vuokrattaviksi tai
erityistapauksissa suojelunäkökohdat eivät ole puoltaneet metsitystä.
Luonnonvarakeskuksella on käynnissä hanke, jossa kartoitetaan
metsittämiseen soveltuvia alueita. Hankkeen valmistuttua meillä on
tarkempaa tietoa tulevista linjauksista ja tavoitteista.
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Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että jatkossakin avoin
peltomaisema pidetään viljelykäytössä ja se on myös osa
kulttuurimaisemaa. Myöskin erilaisilla niittymailla on merkitystä luonnon
monimuotoisuuden kannalta ja osaa niistä voidaan hoitaa ja ylläpitää
erilaisella laidunnuksella.
Periaatteena on pidetty, että kaupungin maa-alueet ovat tuottavassa
käytössä ja tässä mm. harkittu joutomaiden metsittäminen tukee hyvin
hiilinielujen lisäämistarvetta luonnonmukaisella tavalla.
Asia on käsitelty maapoliittisessa ja yleiskaavallisessa ohjausryhmässä.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitus antaa seuraavan vastauksen
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi:
"Salon kaupunki jatkaa harkittua metsitykseen sopivien jouto- ym. maiden
metsitystä parantaen näin mm. tuottavuutta ja hiilinielutavoitteita.
Luonnonvarakeskuksen hankkeen valmistuttua otetaan huomioon sen
mukaiset linjaukset ja tavoitteet."
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 194
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää
-antaa valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen: "Salon kaupunki
jatkaa harkittua metsitykseen sopivien jouto- ym. maiden metsitystä
parantaen näin mm. tuottavuutta ja hiilinielutavoitteita.
Luonnonvarakeskuksen hankkeen valmistuttua otetaan huomioon sen
mukaiset linjaukset ja tavoitteet." Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen
loppuun käsitellyksi.
-ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 95
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Merkittiin, että valtuutettu Tauno Kanerva poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 21.27. Valtuutettu Ilkka Uusitalo poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn aikana klo 21.31.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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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.
Kaupunkikehityslautakunta 23.04.2019 § 85
Valmistelija: johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola,
tanja.ahola@salo.fi, p. 02 778 7714
Aloitetta on tarkasteltava koko kaupungin näkökulmasta. Lasten ja nuorten
palvelujen alaisuudessa olevien koulujen ja päiväkotien talousarvioihin on
varattu määrärahaa aloitteessa mainittuihin retkiin. Esitys
joukkoliikennematkojen muuttamisesta ilmaiseksi oppilasryhmille ei
vähennä kaupungin kustannuksia, vaan ainoastaan vaihtaa maksavan
palvelualueen, sillä ilmaista matkustusta ei ole.
Syksyllä käynnistyvän joukkoliikenteen parempi palvelutaso mahdollistaa
retkien tekemiseen jatkossa joukkoliikenteellä entisten tilausajokuljetusten
sijaan. Tällöin on ehkä mahdollista toteuttaa samoilla määrärahoilla
useampia retkiä. Niin ikään kaupunkikehityslautakunnan päätös
tasataksasta ja siitä, että alle 17-vuotiaat matkustavat lastenlipulla tekee
linja-autosta edullisen tavan toteuttaa kouluretkiä. Tasataksa ja kahden
tunnin vaihto-oikeus myös varmistavat sen, että kaupungin
joukkoliikenteessä voi tasa-arvoisesti kulkea sekä keskustan alueella että
kauempaa keskustaan.
Opintoretkiä varten koulut voivat hankkia Waltti-arvokortin, jolla koko
ryhmän matkustus maksetaan sujuvasti kerralla. Kun ryhmät matkustavat
arvokorteilla, rekisteröityy heidän matkustuksensa lippu- ja
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maksujärjestelmään ja liikennepalvelut saavat arvokasta tietoa, miten
joukkoliikennettä käytetään ja kalusto riittää. Maksamalla matkustuksesta
myös varmistetaan, että kaupungin ostaman joukkoliikenteen
kustannukset kohdentuvat oikein sitä käyttäville palvelualueille.
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.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 195
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtusutoaloitteeseen valmistellun vastauksen tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 96
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen valmistellun
vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Elina Seitzin eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
1688/00.00.01.01/2019
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 203

Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 044
7782020
Elina Seitz pyytää 3.5.2019 saapuneella ilmoituksellaan eroa
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä puuttuvan vaalikelpoisuuden johdosta.
Seitz on kaupungin palveluksessa.
Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2017 § 6 Elina Seitzin tarkastuslautakunnan
jäseneksi.
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan mukaan tarkastuslautakunnassa on 9
jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla
valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 75 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3?momentissa tarkoitettu
läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen."
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen jäseneksi säädetään kuntalain 73
§:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
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2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."
Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole vaalikelpoinen
myöskään lautakuntaan. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään
kuntalain 72 §:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen
valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa."
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Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä
lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän
perusteella 9-jäsenisessä toimielimessä naisten ja miesten
vähimmäismäärä määräytyy luvuin 4-5.Tarkastuslautakunnan jäseninä on
viisi miestä ja neljä naista.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
- myöntää Elina Seitzille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 97
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto
- myöntää Elina Seitzille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Pertti Vallittu ehdotti, että uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan valitaan
Heljä Halme.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi
Heljä Halmeen Elina Seitzin tilalle uudeksi jäseneksi tarkastuslautakunnan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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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.
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 69
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Valmistelija: terveystarkastaja Sami Saari, sami.saari@salo.fi, 044 778 46
07 ja ympäristöterveyshuollon päällikkö Riitta Suutari, riitta.suutari@salo.fi,
044 778 4601
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti 13.9.2017 velvoittaa Restuuli
Oy:n ja Tuuliwatti oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan sisä- ja ulkotilan
melumittaukset Märyn alueella kolmen kiinteistön piha-alueella ja
sisätiloissa. Lautakunta perusteli päätöstään sillä, että
ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajien tulee olla
tietoisia toiminnan ympäristölle aiheuttamista vaikutuksista.
Terveydensuojelulain 2 §:n 2 momentin mukaan elinympäristöön
vaikuttavan toiminnan harjoittajan on tunnistettava toimintansa
terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä.
Lautakunnan käsityksen mukaan melusta saadut uudet selvitykset
osoittivat, että Märyn tuulivoimaloiden aiheuttama melu saattaa
häiriintyvissä kohteissa ylittää säädetyt raja-arvot.
Restuuli oy ja Tuuliwatti Oy hakivat muutosta rakennus- ja
ympäristölautakunnan päätökseen. Vaasan hallinto-oikeus on 30.3.2019
antanut ulkomelun osalta ratkaisun, jonka mukaan Restuuli Oy ja
Tuuliwatti Oy velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan melumittaus
yhden kiinteistön piha-alueella. Restuuli Oy velvoitettiin lisäksi
suorittamaan melumittaus kahden kiinteistön piha-alueilla. Ratkaisun
mukaan ulkomelumittaukset on suoritettava 30.9.2019 mennessä ja ne
tulee tehdä ympäristöministeriön ohjeen mukaisina ja mittausten
suorittajien tulee olla luotettavia alan toimijoita. Turun hallinto-oikeus ei ole
antanut vielä ratkaisuaan sisämelun osalta, mutta päätös on tulossa
lähiaikoina.
Tuulivoimaloiden melumittausten suorittamista kaupungin toimesta on
käsitelty jo aiemmin, kun Osmo Friberg ym. valtuutetut tekivät 21.8.2017
aloitteen määrärahojen varaamiseen Märyn tuulivoimaloiden
melumittausten suorittamiseksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi
käsityksenään kokouksessa14.2.2018 § 25, että tuulivoimaloiden
ylläpitäjien tulee kustannuksellaan järjestää tarvittavat melumittaukset.
Tässä yhteydessä todettiin myös, että jos kaupunki kustantaisi Märyn
melumittaukset, tulisi sen menetellä samoin muidenkin tuulivoimapuistoihin
liittyvien meluvalitusten osalta.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa käsityksenään, että
tuulivoimaloiden ylläpitäjien (toiminnanharjoittajien) tulee kustannuksellaan
järjestää tarvittavat melumittaukset.
Rakennus- ja ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja
edelleen -valtuustolle, että se merkitsee aloitteeseen valmistellun
vastauksen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 44
§ 69
§ 217
§ 98

7/2019

59

04.03.2019
15.05.2019
27.05.2019
10.06.2019

Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 217
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 98
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Jaana Haapasalo Osmo Fribergin kannattamana ehdotti, että aloite
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja Salon kaupunki toimittaa
sisämelumittaukset Märyn tuulivoimala-alueen kiinteistöissä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus asian
palauttamisesta uuteen valmisteluun, joten oli äänestettävä asian
käsittelyn jatkamisen ja palauttamisen välillä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa asian
käsittelyn jatkamista, äänestää JAA ja joka kannattaa asian palauttamista
uuteen valmisteluun, äänestää EI. Äänestys toteutetaan sähköistä
järjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 45 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä. Neljä
valtuutettua oli poissa.
Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.
Merkittiin että valtuutettu Annika Fagerström poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 21.45. Valtuutettu Heikki Tamminen poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 21.46.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 15

Äänestysluettelo, kaupunginvaltuusto 10.6.2019 § 98 Jaana
Haapasalon valtuustoaloite tuulivoimaloiden meluhaittojen
tutkimiseksi
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Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttomista synnytyksistä
541/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 04.02.2019 § 17
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Salon syntyvyys on lähes puolittunut viimeisten vuosien aikana. Viime
vuonna Salossa syntyi vain 333 lasta. Salon on tehtävä kaupunkina
kaikkensa, jotta lapsiperheiden palvelut ja lapsiperheiden kokema kohtelu
olisi ensiluokkaista. Salo on tulevaisuudessa tunnettava Suomen
lapsimyönteisimpänä kaupunkina.
Esitän, että Salon kaupunki selvittää ensi vuoden talousarviovalmistelun
yhteydessä mahdollisuudet siirtyä Raision kaupungin mukaiseen
kaupungin asukkaille maksuttomien synnytysten malliin.
Raision kaupunki on korvannut synnyttäville äideille synnytykseen liittyvän
vuodeosastohoidon omavastuuosuuden vuoden 2019 alusta.
Maksuttomuus kattaa sekä ensi- että uudelleensynnyttäjien kaikki
synnytyksen jälkeen osastolla vietettävät vuorokaudet. Maksuttomuus
koskee tänä aikana koko perhettä eli myös perhehuonetta. Tyks laskuttaa
omavastuuosuuden suoraan Raisiolta.
Synnytysten maksu kaupungin kassasta ei tietenkään ole peruste
kenenkään lasten hankinnalle. Imago kaupungin lapsiystävällisyydestä
koostuu kuitenkin pienistä asioista ja ennen kaikkea teoista. Kaupunki,
joka suhtautuu myönteisesti syntyviin lapsiin ja tukee perheitä tällaisella
pienellä eleellä, voi tulevaisuudessa olla aidosti lapsiperheiden
kotikaupunki.
Osmo Friberg (kok.) “
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.05.2019 § 73
Valmistelija: terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi; 044 772 3650 ja johtava hoitaja Pirjo
Parviainen, pirjo.parviainen@salo.fi; 044 772 3652
Salon kaupungin palvelualueet ovat yhteistyössä kehittäneet jo usean
vuoden ajan lapsiperheiden palveluja. Kehittämistyössä on kuultu myös
kaupunkilaisia palvelutarjonnasta ja sen sisällöstä. Yhteistyössä mukana
ovat olleet myös kolmannen sektorin toimijat muun muassa Mannerheimin
lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset.
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Kehittämistyön tavoitteena on muodostaa Salon lapsiperheiden palveluista
käyttäjäkunnan tarpeen mukaisia sekä tarjota heille mahdollisimman hyvä
asiakaskokemus.
Salon syntyvyys on pysynyt viimeiset kolme vuotta lähes samalla tasolla.
Vuonna 2016 oli 337 synnytystä, 2017 synnytyksiä oli 345 ja vuonna 2018
oli 341 synnytystä. Vuonna 2014 synnytyksiä oli 132 enemmän yhteensä
473. Syntyvyyden voidaan katsoa merkittävästi laskeneen. Tämä kehitys
on samansuuntaista kuin muualla maassa. Lapsiperheiden palvelujen
kattavuutta ja niiden toimivuutta tarkastellaan koko Salon kaupungin
alueella, jotta palveluiden saatavuus ja laatu eivät vaikuttaisi syntyvyyteen
alueellamme.
Syntyvyyden lisäämiseksi joissakin kunnissa on siirrytty korvaamaan
perheelle synnytyksestä ja vuodeosastoajasta syntyneet
omavastuukustannukset. Salolaiset perheet synnyttävät pääsääntöisesti
Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Vuonna 2018 siellä syntyi 255
salolaista lasta. 86 lasta syntyi HUS Lohjan sairaalassa. Keskimääräinen
hoitoaika sairaalan osastolla oli 3,2 vuorokautta. Yhden hoitopäivän
omavastuu perheelle on 48,90 €, joten keskimääräisen hoitoajan
kustannukseksi tulee 156,48 €/ synnytys. Mikäli omavastuuaika perheelle
olisi vuonna 2018 korvattu, olisi summa keskimääräisen hoitoajan
mukaisesti ollut 53 360€.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että synnytysten
omavastuukustannusten korvaamista perheille arvioidaan vuoden 2020
talousarviovalmistelun yhteydessä suhteessa kaupungin talouden
sopeuttamistarpeisiin.
Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle että se merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 218
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
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Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 99
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Merkittiin, että valtuutettu Saku Nikkanen poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 21.48.
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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.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.05.2019 § 74
Valmistelijat: terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, 044 7723650, vanhuspalveluiden
johtaja Salla Lindegren, salla.lindegren@salo.fi , 044 7726557, vt.
ylilääkäri Marita Reivonen, marita.reivonen@salo.fi , 044 7723654
Limingan seniorineuvola palvelee yli 65-vuotiaita kuntalaisia, jotka eivät
vielä ole minkään muun säännöllisen palvelun piirissä. Neuvolan
tarkoituksena on tukea kotona asuvien toimintakykyä, terveyttä ja
hyvinvointia. Seniorineuvolassa tehdään terveystarkastuksia, joihin sisältyy
tarvittaessa verenpaineen ja verensokerin mittausta, lääkkeiden oton
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ohjausta ja neuvontaa erilaisten etuuksien hakemiseen. Seniorineuvolassa
tehdään myös muistitestejä ja esitutkimuksia yli 70-vuotiaiden ja sitä
vanhempien laajennettuja ajokorttitarkastuksia varten. Seniorineuvolan
terveydenhoitaja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä.
Vuoden 2017 väestötietojen mukaan 65-vuotiaiden ikäluokka oli 844
asukasta ja 75-vuotiaita oli 897 asukasta. Terveyspalveluiden käyttö
kyseisissä ikäluokissa on varsin kattavaa. Vuonna 2018 terveyspalveluissa
asioi 65-74-vuotiaista salolaisista 88 % ja sitä vanhempien ryhmässä
terveyspalveluiden peittävyys oli 97 %. Vuonna 2018 näihin ikäryhmiin
kuului yhteensä 1169 sellaista salolaista, jotka eivät olleet asioineet
vuoden aikana kertaakaan Salon terveyspalveluissa. Ikäryhmässä 65-74
vuotta asioimattomia oli 966 ja yli 75-vuotiaissa 203 henkilöä.
Terveyspalveluita käyttäneessä ryhmässä olivat 65-74-vuotiaat asioineet
terveyspalveluissa keskimäärin 7 kertaa ja yli 75-vuotiaat 8,7 kertaa
vuoden aikana.
Salossa on jo käytössä Limingan malliin sisältyvät palvelut, joita on
järjestetty sekä terveys- että vanhuspalveluissa.
Hyvinvointipiste Linjurissa annetaan kaikenikäisille laaja-alaista ohjausta ja
neuvontaa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Siellä on
päivittäin mahdollisuus keskustella terveydenhoitajan kanssa mieltä
askarruttavista asioista ilman etukäteistä ajanvarausta. Myös
aikuissosiaalityön, vanhuspalveluiden ja liikuntatoimen työntekijät ovat
paikalla erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Myös potilasjärjestöt
osallistuvat toimintaan.
Terveyspalveluiden muistineuvolassa toimii sekä muistihoitaja, että
geriatrian erikoislääkäri. Palveluihin pääsy edellyttää lääkärin lähetettä.
Muistiseulontatutkimuksia tehdään myös terveysasemilla, josta potilas
ohjataan tarvittaessa edelleen muistineuvolaan. Tieteellisten tutkimusten
mukaan muistitestejä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä valikoimattomasti
seulontatesteinä.
Vanhuspalvelut lähettävät vuosittain kotiin hyvinvointikyselyn niille
80-vuotiaille asukkaille, jotka eivät vielä ole vanhuspalveluiden piirissä.
Vuonna 2018 kyselyyn vastasi 88 prosenttia kohderyhmästä.
Terveysasemien aikuisvastaanotoilla tehdään terveystarkastuksia yli
65-vuotiaille omaishoitajille ja niille 80-vuotiaille, jotka vuotuisten
Hyvinvointikyselyjen perusteella ohjautuvat terveysasemille.
Koti- ja omaishoidon palveluohjaus on ollut mukana maakunnallisessa
KomPAssi-hankkeessa, jonka tavoitteena on asiakaslähtöinen keskitetty
palvelutarpeen arviointiprosessi. Ikäihmiset ja omaishoitajat saavat
ohjausta ja neuvontaa palveluihin sekä sosiaaliturvaan liittyvissä
kysymyksissä maakunnallisen puhelinpalvelun kautta. Toiminta jatkuu nyt
normaalina käytäntönä.
Mikäli terveystarkastus tarjottaisiin kaikille 65- ja 70-vuotiaille, tarkastuksia
olisi yhteensä n. 1750 vuodessa. Jos tarkastukseen kutsuttaisiin
ainoastaan ne, joilla ei ole käyntejä terveyskeskuksessa viimeisen vuoden
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aikana, määrä olisi tällöin 210 tarkastusta vuodessa. Kyseisten
tarkastusten tekemiseen kuluu terveydenhoitajan työaikaa noin 250 tuntia,
mikä vastaa 6,5 viikon työaikaa vuodessa.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Salossa ei oteta käyttöön
Limingan mallin mukaista erillistä seniorineuvolapalvelua, vaan
hyödynnetään jo olemassa olevia kattavia ikäihmisille suunnattuja
palveluita.
Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle että se merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 219
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 100
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Taro Turtiainen Osmo Fribergin ja Jaana Haapasalon kannattamana
ehdotti, että seniorineuvola perustetaan Saloon aloitteessa esitetyllä
tavalla.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten
asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa
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kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Taro
Turtiaisen muutosehdotusta, äänestää EI. Äänestys toimitetaan sähköistä
järjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 JAA-ääntä ja viisi EI-ääntä.
Tyhjää äänesti kaksi valtuutettua ja poissa oli seitsemän valtuutettua.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 16

Äänestysluettelo, kaupunginvaltuusto 10.6.2019 § 100 Osmo
Fribergin valtuustoaloite seniorineuvolatoiminnan aloittamiseksi
Salossa
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Marjatta Halkilahden ym. valtuustoaloite vanhusten ateriapalvelutarpeen kartoittamisesta
1332/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 01.04.2019 § 57
Marjatta Halkilahti teki omasta ja Elina Seitzin puolesta seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Salon kaupunginvaltuusto 1.4.2019
Esitämme, että Salon kaupungin vanhuspalvelut kartoittaa 85 vuotta
täyttäneiden kotona asuvien tarvetta aterian kotiin saamiseksi.
Kyselylomake julkaistaan Kaupunkitiedotteessa ja netissä kaupungin
sivustoilla. Kaupunkitiedotteen lomakkeelle vastaamiseen annetaan
ohjeistus, kuka vastaukset kerää. Yhteyshenkilöt löytynevät kotipalvelun
henkilöstöstä.
Vanhuspalvelut kokoaa vastaukset ja esittää ateriapalvelu kotiin - tarpeet
sosiaali- ja terveyslautakunnan kautta kaupunginvaltuustolle mahdollisten
määrärahojen varaamiseksi vanhuspalveluun, ravitsemispalveluun ja
liikennepalveluun toimintavuodelle 2020.
Marjatta Halkilahti
valtuutettu KD, sitoutumaton
Elina Seitz
varavaltuutettu KD”
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.05.2019 § 75
Valmistelija: vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,
salla.lindegren@salo.fi, 02 772 6557
Halkilahti esittää: ”Esitämme, että Salon kaupungin vanhuspalvelut
kartoittaa 85 vuotta täyttäneiden kotona asuvien tarvetta aterian kotiin
saamiseksi. Kyselylomake julkaistaan Kaupunkitiedotteessa ja netissä
kaupungin sivustoilla. Kaupunkitiedotteen lomakkeelle vastaamiseen
annetaan ohjeistus, kuka vastaukset kerää. Yhteyshenkilöt löytynevät
kotipalvelun henkilöstöstä.
Vanhuspalvelut kokoaa vastaukset ja esittää ateriapalvelu kotiin - tarpeet
sosiaali- ja terveyslautakunnan kautta kaupunginvaltuustolle mahdollisten
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määrärahojen varaamiseksi vanhuspalveluun, ravitsemispalveluun ja
liikennepalveluun toimintavuodelle 2020.”
Vanhuspalveluiden kehittämisohjelman laadinta on aloitettu huhtikuussa
2019. Kehittämisohjelmassa otetaan kantaa palveluiden järjestämistapaan
sekä laajuuteen. Kehittämisohjelma valmistuu vuoden 2019 aikana. Tässä
vaiheessa ei ole mielekästä irrottaa yhtä kotiin vietävää palvelua erikseen
selvitettäväksi ja päätettäväksi vaan liittää ateria-asiat muiden kotiin
vietävien palveluiden kokonaisuuteen kehittämisohjelmassa.
Aloitteeseen liittyvän ravitsemusasioiden kartoituksen voisi jatkossa liittää
vuosittain tehtävään hyvinvointikyselyyn, jolloin saataisiin säännöllisesti
tietoa ikäihmisten ruokailusta. Tällä hetkellä kyselyssä kysytään seuraavia
ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä: Selviydyttekö omin avuin
kaupassakäynnistä, selviydyttekö omin avuin ruuanlaitosta, millainen on
ruokahalunne yleensä ja syöttekö päivittäin lämpimän aterian. Kysymysten
määrää on mahdollista lisätä.
Hyvinvointikysely, jossa kartoitetaan vastaajan fyysistä, psyykkistä,
sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä sekä asuinympäristöä, lähetetään
vuosittain 80 vuotta täyttäville, ei vanhuspalveluiden palveluiden piirissä
oleville salolaisille. Vastausprosentti on joka vuosi ollut hyvin korkea.
Vuonna 2018 se oli 88 % (354 kpl). Tavoitteena on puuttua ennakoivasti
ongelmiin kotona asumisen mahdollistamiseksi ja raskaamman hoidon
tarpeen siirtämiseksi. Niin sanottuihin riskiryhmiin kuuluville vastaajille on
soitettu ja/tai tehty kotikäynti, lisäksi merkittävälle osalle vastaajista on
lähetetty tiedotteita vanhuspalveluiden toiminnasta sekä liikuntaesitteitä.
Myös erilaisia vaihtoehtoja ruokailun järjestämisestä voisi lähettää
asiakkaille tiedoksi kyselyn vastausten perusteella.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa edellä valmistelussa lausutun
perusteella, että kotona asuvien 85 vuotta täyttäneiden kotiin vietävistä
aterioista ei tehdä erillistä selvitystä tässä vaiheessa vaan asia liitetään
osaksi vanhuspalveluiden kehittämisohjelmaa.
Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle että se merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 220
Kaupunginjohtaja:
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Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 101
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Timo Lehti Marjaana Mänkärin, Jouni Eskolan, Osmo Fribergin ja Marjatta
Halkilahden kannattamana teki päätökseen lisättäväksi seuraavan
ponsiehdotuksen: ”Aloitteeseen liittyvä ravitsemusasioiden kartoitus
liitetään vuosittain tehtävään hyvinvointikyselyyn. Myös erilaisia
vaihtoehtoja ruokailun järjestämisestä lähetetään asiakkaille tiedoksi
kyselyn vastausten perusteella.”
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen
ehdotuksen ja Timo Lehden tekemän ponsiehdotuksen.
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Tauno Kanervan eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
1759/00.00.01.01/2019
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 234

Tauno Kanerva pyytää 9.5.2019 jättämällään viestillä eroa
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä seuraavasti:
"Kuntalain 70§:n 3. Mom. Mukaisesti anon eroa tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä.
Elämäntilanteeni ovat muuttuneet niin, että en pysty täysipainoisesti
hoitamaan tarkastuslautakunnan tehtäviä.
Näin ollen en kykene omalla panoksellani riittävästi auttamaan lautakuntaa
sen suorittaessa lakisääteistä tehtäväänsä arvioida sitä, ovatko valtuuston
asettamat tavoitteet ja niiden tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
toteutuneet."
Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2017 § 6 Tauno Kanervan
tarkastuslautakunnan jäseneksi ja määräsi hänet lautakunnan 2.
varapuheenjohtajaksi.
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Saman lainkohdan mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan mukaan tarkastuslautakunnassa on 9
jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla
valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 75 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu
läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen."

Salon kaupunki
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 234
§ 102

7/2019

71

27.05.2019
10.06.2019

Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen jäseneksi säädetään kuntalain 73
§:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."
Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole vaalikelpoinen
myöskään lautakuntaan. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään
kuntalain 72 §:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
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4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen
valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa."
Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä
lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän
perusteella 9-jäsenisessä toimielimessä naisten ja miesten
vähimmäismäärä määräytyy luvuin 4-5.Tarkastuslautakunnan jäseninä on
viisi miestä ja neljä naista.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto
- myöntää Tauno Kanervalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
- nimeää tarkastuslautakunnan 2. varapuheenjohtajan.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 102
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto
- myöntää Tauno Kanervalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
- nimeää tarkastuslautakunnan 2. varapuheenjohtajan.
Päätös:
Timo Lehti Hannu Eevan kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
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Pekka Kymäläisen eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
1747/00.00.01.01/2019
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 235
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020.
Pekka Kymäläinen pyytää 7.5.2019 saapuneella viestillään eroa
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä seuraavasti:
"Kuntalain 70§:n 3. mom. mukaisesti anon eroa tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä. Uusien haasteiden takia mahdollisuuteni hallita
ajankäyttöäni tarkastuslautakunnan tehtäviin tulee olemaan rajoitettua.
Näin ollen en kykene omalla panoksellani riittävästi auttamaan lautakuntaa
sen suorittaessa lakisääteistä tehtäväänsä arvioida sitä, ovatko
valtuuston talousarvion tuloskorteissa asettamat tavoitteet ja niiden
tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus toteutuneet."
Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2017 § 6 Pekka Kymäläisen
tarkastuslautakunnan jäseneksi ja määräsi hänet lautakunnan 1.
varapuheenjohtajaksi.
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Saman lainkohdan mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan mukaan tarkastuslautakunnassa on 9
jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla
valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 75 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3?momentissa tarkoitettu
läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen."
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Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen jäseneksi säädetään kuntalain 73
§:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."
Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole vaalikelpoinen
myöskään lautakuntaan. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään
kuntalain 72 §:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
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4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen
valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa."
Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä
lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän
perusteella 9-jäsenisessä toimielimessä naisten ja miesten
vähimmäismäärä määräytyy luvuin 4-5.Tarkastuslautakunnan jäseninä on
viisi miestä ja neljä naista.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto
- myöntää Pekka Kymäläiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
- nimeää tarkastuslautakunnan 1. varapuheenjohtajan.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 103
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto
- myöntää Pekka Kymäläiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
- nimeää tarkastuslautakunnan 1. varapuheenjohtajan.
Päätös:
Timo Lehti Hannu Eevan kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
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Noora Hammarin eroanomus rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä
kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä
1795/00.00.01.01/2019
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 236
Valmistelijat: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
02 778 2020 ja hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi,
puh. 02 778 2030
Noora Hammar pyytää 13.5.2019 saapuneella sähköpostilla eroa
luottamustehtävistään paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Hänen
luottamustehtävänsä ovat seuraavat:
- kaupunginvaltuusto, varajäsen
- rakennus- ja ympäristölautakunta, jäsen
- kaupunkikehityslautakunta, varajäsen
Kaupunginvaltuusto, varajäsen
Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 17 §:ssä
säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä
jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain
mukaisesti.
Rakennus- ja ympäristölautakunta, jäsen
Kaupunginvaltuusto on valinnut 5.6.2017 § 14 Noora Hammarin rakennusja ympäristölautakunnan jäseneksi. Lautakunnan jäsenistöön kuuluu tällä
hetkellä 6 naista ja 7 miestä.
Kaupunkikehityslautakunta, varajäsen
Kaupunginvaltuusto on valinnut 5.11.2018 § 149 Noora Hammarin
kaupunkikehityskunnan varajäseneksi. Lautakunnan varajäsenistöön
kuuluu tällä hetkellä 6 naista ja 7 miestä.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
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3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä
73 §:n 2 momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole"
Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuuston, ei ole vaalikelpoinen
myöskään lautakuntaan. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään
kuntalain 72 §:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen
valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa"
Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän perusteella
13-jäsenisessä toimielimessä naisten ja miesten vähimmäismäärä
määräytyy luvuin 6-7.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää Noora Hammarille eron rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä kaupunginvaltuuston ja
kaupunkikehityslautakunnan varajäsenyydestä
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ja että kaupunginvaltuusto valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan ja uuden varajäsenen
kaupunkikehityslautakuntaan lautakuntien toimikauden loppuun saakka.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 104
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää Noora Hammarille eron rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä kaupunginvaltuuston ja
kaupunkikehityslautakunnan varajäsenyydestä
ja että kaupunginvaltuusto valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan ja uuden varajäsenen
kaupunkikehityslautakuntaan lautakuntien toimikauden loppuun saakka.
Päätös:
Timo Lehti ehdotti, että uudeksi jäseneksi rakennus- ja
ympäristölautakuntaan valitaan Inkeri Sundberg ja
kaupunkikehityslautakuntaan Taina Kosken varajäseneksi Maija
Kymäläinen.
Ismo Saari ehdotti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti
kokouksessa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja päätti
valita Inkeri Sundbergin uudeksi jäseneksi rakennus- ja
ympäristölautakuntaan ja Maija Kymäläisen Taina Kosken uudeksi
varajäseneksi kaupunkikehityslautakuntaan lautakuntien toimikauden
loppuun saakka.
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Nuorisovaltuuston ym. valtuustoaloite anonyymin työnhaun käyttöön ottamisesta
2173/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 105
Nuorisovaltuutettu Naim Panahi teki nuorisovaltuuston puolesta seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Nuorisovaltuusto esittää, että Salon kaupunki ottaa käyttöön anonyymin
rekrytoinnin ja toimii näin yhdenvertaisuuden edistäjänä työmarkkinoilla.
Helsingissä on jo tehty anonyymin rekrytoinnin kokeilu, jonka tulokset
olivat hyviä. Lisäksi Helsinki siirtyy asteittain anonyymiin rekrytointiin
alkaen kesästä 2019. Myös Tampereella tehtiin joulukuussa 2018
anonyymistä rekrytoinnista valtuustoaloite, joka meni kaupunginhallituksen
valmisteluun.
Helsingin nuorisoasiainkeskuksen lyhyestä kokeilusta tehdyn raportin
mukaan kokeilun ei voida katsoa lisänneen vähemmistötaustaisten
haastateltujen määrää. Kokemus oli silti
myönteinen, koska malli poisti hakemuksista iän ja sukupuolen kaltaisia
tietoja, jotka ohjaavat ajattelua mutta joiden ei tulisi vaikuttaa työnhaussa.
”Osa haastatteluun päässeistä arvioi, etteivät todennäköisemmin olisi
tulleet kutsutuksi ilman esivalinnan anonyymiyttä” näin selviää Helsingin
kaupungin vuoden 2013 henkilöstöraportista.
Anonyymi rekrytointi on tehokas keino syrjinnän poistamiseen.
Anonyymissä rekrytoinnissa sähköisistä työhakemuksista poistetaan
esimerkiksi työnhakijan nimi, sukupuoli, ikä, syntymäpaikka ym. työhön
liittymättömiä seikkoja. Tällä estetään rekrytoijan ennakkoasenteiden
vaikuttaminen valintoihin työhakemusten läpikäynnin aikana. Näin
varmistetaan kaikkien ihmisten yhdenvertainen mahdollisuus tulla
kutsutuksi työhaastatteluun ja rekrytoiduksi.
Tiedetään yleisesti, että esimerkiksi ulkomaalaisen nimellä on heikentävä
vaikutus työnhaussa. Maahanmuuttajien syrjintää tapahtuu työelämässä
laajasti. Tämä ei kuitenkaan koske vain maahanmuuttajia tai ole vain heitä
varten, vaan syrjintää kohtaavat myös yli 50-vuotiaat kantasuomalaiset
sekä Suomen romanit. Anonyymi rekrytointi parantaisi myös monen
nuoren mahdollisuuksia päästä esimerkiksi kesätöihin, ja näin ollen saada
tärkeitä, ensimmäisiä kokemuksia työelämästä.
Anonyymin rekrytoinnin käyttöönotto edistäisi Salon kaupungin arvojen rohkeuden, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden toteutumista.
Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan seuraavaa:
"Rohkeutta on tunnistaa yhdenvertaisuuden puutteet ja muuttaa sen
johdosta toimintatapoja. Vastuullista ja oikeudenmukaista on
yhdenvertaisuuden tosiasiallinen toteutuminen niin palveluiden
järjestäjänä, tuottajana kuin työnantajana." Lisäksi anonyymi rekrytointi
olisi konkreettinen tapa edistää Salon kaupungin visiota Salo - joka päivä
parempi.
Salossa 10.06.2019
Naim Panahi
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Nuorisovaltuusto
Jonna Nyyssönen
Mira Aaltonen
Pasi Lehti
Toni Raitanen
Taro Turtiainen
Satu Parttimaa
Kaarlo Alanko
Simo Vesa
Matti Varajärvi
Saku Nikkanen
Jaana Haapasalo
Hannu Eeva
Minna Isojunno
Pekka Kymäläinen
Piia Keto-oja
Timo Tammi
Leena Ahonen-Ojala
”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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10.06.2019

Osmo Fribergin valtuustoaloite kaupungin henkilöstön palkallisesta vapaapäivästä lapsen
aloittaessa koulunkäynnin
2174/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 106
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite kunnantyöntekijöille tarjottavasta palkallisesta
vapaapäivästä. Tulee selvittää mahdollisuutta tarjota kunnantyöntekijöille
palkallista vapaapäivää työntekijän lapsen aloittaessa koulutaivaltaan,
aloitteen tarkoituksena on mahdollistaa oppilaan varhainen tukeminen
koulutaipaleensa alussa, sekä samalla aloite tukee myönteistä
henkilöstöpolitiikkaa Salon kaupungissa, kuten Joensuun kaupunki sekä
pohjois karjalan osuuskauppa. Salossa 10.6.2019 Osmo Friberg Kok."
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: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 102, 103, 105, 106
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: 85, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 104

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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
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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
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
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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.

