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Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Karnisto-Toivonen Saija
Suonio-Peltosalo Elina
Huittinen Ulla
Lehti Timo
Lundén Mikko
Nikkanen Saku

Klo
17:00 - 19:24
17:00 - 19:24
17:00 - 19:24
17:00 - 19:24
17:00 - 19:24
17:00 - 19:24

Nyyssönen Jonna

17:00 - 19:24

Riski Johanna
Ruokonen Marja
Tapio Marko
Vallittu Pertti
Vesa Simo
Yli-Jama Anna-Leena

17:00 - 19:24
17:00 - 19:24
17:00 - 19:24
17:00 - 19:24
17:00 - 19:24
17:00 - 19:24

Ahonen-Ojala Leena

Lisätiedot

valtuuston 1.
varapuheenjohtaja
valtuuston 3.
varapuheenjohtaja

Tamminen Heikki
Muu

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, pöytäkirjan
tarkastaja
jäsen, pöytäkirjan
tarkastaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Nummentalo Juhani

17:00 - 19:24

Uusitalo Ilkka

17:00 - 19:24

Ranki Janne
Veck Heidi
Inna Lauri
Nieminen Irma

17:00 - 17:18
17:00 - 17:18
17:00 - 19:24
17:00 - 19:24

valtuuston
puheenjohtaja
valtuuston 2.
varapuheenjohtaja
asiantuntija
asiantuntija
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja nähtävillä
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 29. tammikuuta 2019 alkaen
yleisessä tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 30

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen
kokousta.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 31

Kaupunginhallituksen 12.6.2017 § 2 päätöksen mukaan pöytäkirja
tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina ja sen tarkastaa kaksi
kokouksessa tehtävään nimettyä jäsentä.
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa
kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan 28. tammikuuta 2019 ja tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan kaupungin tietoverkossa 29. tammikuuta 2019.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Nikkanen Saku ja Nyyssönen Jonna.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 32

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön
148 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä,
ellei toimielin muuta päätä.
Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai
jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan
mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
2582/11.00.00.02/2017
Rakennus- ja ympäristölautakunta 11.04.2018 § 54

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Hillevi Lehto, hillevi.lehto@salo.fi,
02 778 7805
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa paikallisista olosuhteista johtuvia, kunnan aluetta koskevia yleisiä määräyksiä.
Ympäristönsuojelumääräykset koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain
mukaan luvanvaraista, rekisteröitävää tai ilmoitusvelvollista toimintaa. Ne
ovat kaupungin rakennusjärjestykseen ja seudullisiin jätehuoltomääräyksiin verrattavissa oleva ohjaava säännöstö.
Salon kaupungilla on voimassa olevat kaupunginvaltuuston 3.9.2012 hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset, joita on käytetty pohjana uudistamistyössä. Ympäristönsuojelumääräyksiä on tarkistettu uuden ympäristönsuojelulain 1.9.2014 voimaan tulon, nitraattiasetuksen uudistamisen sekä
hajajätevesilainsäädäntöön tehtyjen useiden muutosten vuoksi. Lisäksi
käytännön työssä on ilmennyt määräysten tarkistamistarpeita mm. lannan
levityksen käytännöissä, uusien pienten eläinsuojien perustamisedellytyksissä, eräiden jätteiden hyödyntämisessä ja meluntorjunnassa.
Valmistelutyöryhmään ovat kuuluneet lautakunnasta puheenjohtajana Ismo Saari sekä jäseninä Kaarlo Alanko ja Matti Fontell sekä Matti Fontellin
varajäsenenä Ralf Hellsberg. Viranhaltijajäsenet ovat olleet Pirkko Paranko, Hillevi Lehto, Timo Alhoke, Janne Ranki, Esa Nieminen ja sihteerinä
Eeva Koskinen. Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa.
Työryhmän luonnos Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi on
oheismateriaalina.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tuodaan tiedoksi ja esiteltäväksi työryhmän luonnos Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsi asian tiedoksi.
Rakennus- ja ympäristölautakunta 09.05.2018 § 75

Valmistelija:
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan edellisen kokouksen jälkeen luonnokseen on tehty teknisiä täsmennyksiä johdannossa sekä kohdissa 9.2, 11.3
(perustelut) ja 16.4. Muutokset on esitetty oheismateriaalina olevassa
luonnosversiossa, jossa ovat nähtävillä nykyiset ja tulevat määräykset.
Muita muutoksia ei ole tehty.
Ympäristönsuojelumääräyksissä on linkki Salon kaupungin karttapalveluun, josta saa tietoa pohjavesialueista ja taajaan rakennetuista alueista
sekä kaavoituksesta.
Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista on varattava asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen, kuultava asianosaisia, ilmoitettava vaikutusmahdollisuuksien käyttämisestä ja asetettava yleistiedoksianto sekä tiedotettava valmistelusta kaupungin tietoverkkosivuilla (ympäristönsuojelulaki 202 §).
Esityslistan liitteenä on luonnos Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asettaa ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kuulemisvaiheen aikana luonnoksesta pyydetään lausunnot
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, poliisiviranomaiselta, pelastusviranomaiselta, Liikelaitos Salon Vedeltä, Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollolta, kaupunkikehityslautakunnalta ja maaseutuyksiköltä, Lounais-Suomen jätehuolto Oy:ltä, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalta
sekä Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:ltä.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.10.2018 § 131

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Hillevi Lehto, hillevi.lehto@salo.fi,
02 778 7805
Ympäristönsuojelumääräysluonnos oli nähtävillä 21.5. - 20.7.2018. Siitä
antoivat lausunnon Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lounais-Suomen poliisilaitos, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Liikelaitos Salon Vesi, Salon
kaupungin kaupunkikehityslautakunta, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta ja Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry. Mielipiteitä ei luonnoksesta annettu.
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Työryhmä on jatkanut valmistelua ja kokoontunut kerran. Esityslistan liitteenä on työryhmän esitys Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi, luonnos 10.10.2018. Oheismateriaalina on lausuntoyhteenveto ja vertailu, jossa ovat nähtävillä muutokset nykyisiin ympäristönsuojelumääräyksiin.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä Salon kaupungin
ympäristönsuojelumääräysten 10.10.2018 päivätyn luonnoksen ja
ehdottaa kaupunginhallitukselle määräysten esittämistä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Määräysten esitetään tulevan voimaan 1.1.2019
alkaen.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 385
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset liitteenä olevan
10.10.2018 päivätyn luonnoksen mukaisena.
Päätös:
Ulla Huittinen Anna-Leena Yli-Jaman ja Pertti Vallitun kannattamana
ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 33
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki on kokouksessa
kuultavana asiantuntijana.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset liitteenä olevan
10.10.2018 päivätyn luonnoksen mukaisena. Määräykset tulevat voimaan
1.4.2019.
Päätös:
Merkittiin, että rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki ja vs.
ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck olivat kokouksessa asiantuntijoina.
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Ulla Huittinen Pertti Vallitun kannattamana ehdotti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun seuraavin evästyksin:
- Kantovesien ja talousvesien käsittelyä koskevien määräyksiä
lievennetään niin, että määräykset eivät ole lainsäädäntöä tiukempia eikä
niistä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia yksittäisille talouksille.
- Orgaanisten lannoitevalmisteiden levistystä koskevien määrysten
tarpeellisuus harkitaan uudelleen.
- Metsän lannoitusta koskevia määräyksiä selvennetään.
- Melulupaa koskevia määräyksiä tarkastellaan uudelleen.
-Tehdään vertailua muiden kunten määräyksiin.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen
valmisteluun Ulla Huittisen ehdottamin evästyksin.
Liitteet

Liite 1

Luonnos 10.10.2018 Salon kaupungin
ympäristönsuojelumääräykset, Ympäristönsuojelumääräysten
laadinta
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Vanhuspalveluiden asiantuntijan työsopimussuhteen muuttaminen viraksi
83/01.01.00.04/2019
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 34
Valmistelija: vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,
salla.lindegren@salo.fi, 02 772 6557
Vanhuspalveluiden johtaja on ainoa virkasuhteinen henkilö
vanhuspalveluiden hallinnossa. Hän tekee julkisen vallan käyttöä koskevat
päätökset. Vanhuspalveluiden johtajan sijaisena ja palveluohjausyksikön
varaesimiehenä toimii vanhuspalveluiden asiantuntija, jonka pitäisi pystyä
tekemään viranhaltijapäätökset esimiehen poissa ollessa.
Vanhuspalveluiden asiantuntijan työsuhde on parhaillaan avoinna, joten
erillisiä yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja ei tarvitse käydä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa vanhuspalveluiden asiantuntijan
työsopimussuhteen vakanssin ja perustaa vanhuspalveluiden asiantuntijan
viran 1.3.2019 alkaen.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Nuorten kesätyöllistäminen kaupungin palvelukseen vuonna 2019
159/01.01.01.02/2019
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 35
Valmistelijat: Nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen,
johanna.paananen@salo.fi, 02 778 4800 ja työllisyyspalveluiden esimies
Minna Virta, minna.virta@salo.fi, 02 778 2161
Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 122 549 euroa nuoren
kesätyöllistämiseen. Summa on sama kuin vuonna 2018. Tämä
mahdollistaa 230: n nuoren työllistämisen kahden viikon työjaksoksi 30
tunnin viikkotyöajalla. Tehtäväkohtainen palkka on 1141 euroa. Palkka
maksetaan KVTES:n 2 luvun 19§ 2 momentin mukaisesti.
Nuoria voidaan sijoittaa mm. puisto- ja puutarhatyöhön sekä liikunta-,
varhaiskasvatus-, nuoriso-, vanhus-, kulttuuri- ja puhtaanapitopalveluihin
avustaviin tehtäviin.
Yhteiskunnallisella tasolla nuorten kiinnittyminen ja siirtyminen työelämään
ovat merkittäviä asioita. Eri tahojen toimesta on huomattu, että monilla
nuorilla ei ole lainkaan työkokemusta. Ensimmäisen työpaikan saamisen
pitkittyminen aiheuttaa haasteita tulevaisuuden työllistymisen kannalta.
Kesätyö on nuoren työelämäpolun ensimmäinen askel, joka edesauttaa
töiden saamista. Kesätyöt ovat nuorille myös mahdollisuus selvittää omia
vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan sekä kokeilla eri aloja ja löytää
oma ammatillinen polkunsa.
Nuorten tulevan työelämän kannalta on tärkeää, että nuoret saavat jo
varhaisessa vaiheessa kokemusta työhaastatteluista ja
rekrytointiprosesseista yleensäkin. Näistä syistä johtuen nuorten
kesätyöllistämistä uudistettiin vuodelle 2017. Luotua mallia tullaan
käyttämään myös vuonna 2019.
Lähtökohtana on, että kaupunki pyrkii tarjoamaan kesätöitä jokaiselle
tiettynä vuonna syntyneelle nuorelle. Vuonna 2019 kohderyhmä on vuonna
2001 syntyneet. Vuonna 2001 syntyneiden lisäksi kaupungin
kesätyöpaikkoja on mahdollista hakea vuosina 2002 ja 2003 syntyneiden
sekä sosiaalipalveluiden esityksestä työllistetään 30 vuosina 2001- 2003
syntynyttä nuorta.
Vuoden 2019 Salon kaupungin kesätyöntekijöihin liittyvät toimenpiteet
hoidetaan yhteistyössä nuoriso- ja työllisyyspalvelujen toimesta. Kaksi
palkkatuettua rekrytointikoordinaattoria hoitavat nuorten kesätyöllistämisen
prosessin, johon kuuluu mm. työhakemusten vastaanottaminen,
työhaastattelujen suorittaminen, kesätyöntekijöiden kohdentaminen eri
yksiköihin, kesätyöntekijöiden palkkiosopimusten laadinta sekä erilaisten
infotilaisuuksien järjestäminen mm. työnhakuun, työhaastatteluihin ja
työpaikan yleisiin käytäntöihin perehdyttämiseen liittyen.
Haku nuorten kesätyöpaikkoihin tapahtuu Kuntarekry-järjestelmän avulla.
Vuoden 2019 kesän työllistämisjaksot ovat: 3.6.- 14.6.2019, 17.6.28.6.2019, 1.7.- 12.7.2019, 15.7.- 26.7.219.
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Prosessi ei aiheuta nuorisopalveluille lisäkustannuksia.
Rekrytointikoordinaattoreiden palkkakulut (kaupungin osuus) kohdistuvat
työllisyyspalveluiden talouteen ja ko. työntekijät työskentelevät
nuorisopalvelujen alaisuudessa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää palkata kaupungin palvelukseen ensisijaisesti
vuonna 2001 syntyneitä nuoria edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille vuonna 2019
14/02.05.01.03.03/2019
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 36
Valmistelija: hallintosihteeri Seija Lähtinen, seija.lahtinen@salo.fi,
02 778 5013.
Vuoden 2019 talousarvion työllistämismäärärahoissa on varattu 44 400
euron suuruinen määräraha yritysten kesätyöllistämistukeen.
Kesätyöllistämistuella on tarkoitus helpottaa salolaisten nuorten
kesätyöpaikkatilannetta. Kesätyöllistämistukea maksetaan niille yrityksille,
järjestöille ja yhdistyksille, jotka palkkaavat vuonna 1994 tai sitä
myöhemmin syntyneen salolaisen nuoren kesätyöhön touko-syyskuussa
2019. Tukea maksetaan enintään viiden nuoren työllistämiseen yritystä,
järjestöä tai yhteisöä kohti. Kesätyöllistämistukea ei myönnetä, jos yritys,
järjestö tai yhdistys saa muuta tukea nuoren palkkaamiseksi kesätyöhön.
Kesätyöllistämistuen määrä on 200 euroa/työllistetty/vähintään kolmen
viikon pituinen työllistämisaika. Työllistettävän työajan tulee olla vähintään
25 h/vko. Talousarvioon varatulla kesätyöllistämistuella voidaan järjestää
salolaisille nuorille 222 työpaikkaa. Vuonna 2018 kesätyöllistämistukea
maksettiin yhteensä 230 nuoresta 86:lle eri yritykselle ja yhdistykselle.
Yrityksen tulee laskuttaa Salon kaupungilta työllistämistuki 29.11.2019
mennessä. Tarkemmat ohjeet ja laskutuslomake ovat kaupungin
kotisivuilla. Työllistettävän nuoren tulee olla kirjoilla Salossa. Työllistävä
yritys, yhdistys tai järjestö voi olla myös muualta kuin Salosta. Kaupungilla
on oikeus tarvittaessa vaatia nuorta koskeva työsopimus ja palkkatodistus.
Jos talousarviossa esitetty määräraha 44 400 € ei riitä koko vuoden
tarpeiksi, harkitaan lisämäärärahan siirtoa työllistämismäärärahojen
sisältä.
Työllisyyspalveluiden esimies esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy
kesätyöllistämistuen maksamisen edellä esitetyn mukaisesti.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy yritysten kesätyöllistämistuen maksamisen
edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Nuorten yrittäjyystuki 2019
164/02.05.01.03.03/2019
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 37
Valmistelija, työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta p. 044 778 2161
minna.k.virta@salo.fi
Voitto-hankkeessa on kokeiltu vuosina 2017–2018 nuorten
yrittäjyyskampanjaa, jota on toteutettu yhteistyössä 4H-yhdistyksen
kanssa. Tavoitteena on nuoren, enintään 25-vuotiaan salolaisen
kannustaminen yritystoiminnan kokeilemiseen 4H-yrittäjinä. Samalla
hyödynnetään 4H-yhdistyksen valmista toimintamallia, jolla nuoria
tutustutetaan yrittäjyyteen ja yrittäjänä toimimiseen ilman varsinaista
yrittäjästatusta.
Yrittäjyyskampanjassa on huomioitu työttömyysetuutta saavien tilanne
siten, että toiminta ei vaikuta työttömyysetuuteen, ellei toiminnasta synny
todellista yritystoimintaa. 4H-yrityksen perustaminen edellyttää
4H-yhdistyksen jäsenyyttä, jäsenmaksu 35 €/v. Tuki edellyttää myös
hyväksyttyä, kevyttä liiketoimintasuunnitelmaa ja rahoituslaskelmaa 4H
yrittäjyyden mallin mukaisena. Suunnitelma hyväksytään Yrityssalo Oy:ssä
(Juha Metsänoja) ja tuen saaminen edellyttää osallistumista 4H
yrityskurssille tai 4H yritysvalmennukseen. 4H yritysohjaajan lisäksi
yrittäjälle hankitaan yrityskummi tai vastaava tutor hänen niin halutessaan.
Nuorten yrittäjyystukea haetaan neljän viikon kuluessa yrityksen
perustamisesta Salon kaupungilta ja yrityksen voi perustaa missä vaan
vaiheessa vuotta. Tukea ei myönnetä, jos yrittäjä saa muuta tukea
yrittäjyyteensä. Tukea voidaan myöntää enintään kolmelle nuorelle,
kullekin erikseen samaan yritykseen (vähintään 30 % osuus oltava
jokaisella) ja voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran. Tuen saaja
voi työllistyä myös muihin tehtäviin.
Vuonna 2018 tällä tuella 26 nuorta lähti kokeilemaan omaa yritystoimintaa.
2019 talousarviossa on varattu 3000 euroa tukea nuorten yrittäjyyden
tukemiseksi. Saatujen hyvien kokemusten perusteella esitetään, että
toimintaa ja nuorten yrittäjyyttä tuetaan jatkossakin samalla toimintamallilla
ja ehdoilla 200 € kertatukena. Jos talousarviossa esitetty määräraha 3000
€ ei riitä koko vuoden tarpeiksi, harkitaan lisämäärärahan siirtoa
työllistämismäärärahojen sisältä.
Kaupunginjohtaja:
Esitetään kaupunginhallitukselle, että nuoria yrittäjiä voidaan tukea edellä
esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 38

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin seuraavat raportit:
Pertti Vallittu / Rakennus- ja ympäristölautakunta
Juhani Nummentalo / Maakuntahallitus
Saku Nikkanen / Jääliikuntahalli Oy
Merkittiin tiedoksi.
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Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 39

Kaupunginhallitukselle esitellään seuraavat oheismateriaalina olevat lautaja johtokuntien pöytäkirjat:
Keskusvaalilautakunta

8.1.2019

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy täytäntöön pantaviksi päätökset, joihin sillä on
kuntalain mukainen otto-oikeus.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 40

Kaupunginhallituksen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 14.1. 20.1.2019 tehdyt kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
kuntalain 91 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy päätökset täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin
ne kuntalain mukaan ovat otettavissa kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Marja Ruokosen hallitusaloite koulukiusaamisen selvittämisestä
396/00.02.51/2019
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 41
Marja Ruokonen teki seuraavan hallitusaloitteen:
"Hallitusaloite koulukiusaamisen selvittämisestä
Pyydän, että kaupunginhallitus pyytää selvitykset koulukiusaamisesta millä toimenpiteillä ja toimilla Salossa ehkäistään koulukiusaamista, mitkä
asiat näkyvät jokapäiväisessä koulupäivässä, mitä ennaltaehkäiseviä
menettelyjä konkreettisesti, miten valistetaan asiasta, onko kotien ja
koulujen välillä minkälaista yhteistyötä jne. Tässä vain muutamia
esimerkkejä, asiasta pitää saada kokonaisvaltainen selvitys ja mitä
katsottaisiin vielä haluttavan ottaa työvälineiksi."
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
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Marja Ruokosen hallitusaloite lasten seksuaalisesta ahdistelusta / somen näkyvyys
koululaisten arjessa
397/00.02.51/2019
Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 42
Marja Ruokonen teki seuraavan hallitusaloitteen:
"Lasten seksuaalisesta ahdistelusta / somen näkyvyys koululaisten arjessa
Pyydän, että kaupunginhallitus pyytää selvitykset em. asiasta niin laajasti
kuin se on mahdollista - mitä asiasta tiedetään, mitä keskusteluja ja
millaisia koulussa käydään, onko viimeaikaiset tapahtumat herättäneet
minkälaisia reaktioita jne. Mitä työkaluja tai resursseja tällä alueella
puuttuu?"
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
34,35, 36, 37,
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen / hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite
Salon kaupunginhallitus
PL 77, 24101 Salo
puh. 02 7781
käyntiosoite: Tehdaskatu 2
sähköposti: kirjaamo@salo.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
34, 35, 36, 37
Hankintaoikaisupykälät:

Oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta / hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite
ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle,
on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi
ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite postinumero

Pykälät

Oikeudenkäyntimaksu
Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä, jos asianosainen on laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Valitus markkinaoikeudelle:
Oikeudenkäyntimaksu on 2000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan
arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) sekä vesi- ja
energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa
muutoksenhakuasiassa peritään markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta
500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua,
se jää tutkimatta tai se jää sillensä.

Lisätietoja
1)

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

