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Läsnä
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Nimi
Karnisto-Toivonen Saija
Suonio-Peltosalo Elina

Klo
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Lehti Timo
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Nikkanen Saku
Nyyssönen Jonna
Riski Johanna
Ruokonen Marja
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Ahonen-Ojala Leena
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varapuheenjohtaja
valtuuston 3.
varapuheenjohtaja

Tamminen Heikki
Muu

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja,
pöytäkirjantarkastaja
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jäsen
jäsen
jäsen,
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Pöytäkirja nähtävillä
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 5. maaliskuuta 2019 alkaen
yleisessä tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 77

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 25.02.2019 § 78

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 4. maaliskuuta 2019 ja tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan kaupungin tietoverkossa 5. maaliskuuta 2019.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Suonio-Peltosalo Elina ja Tapio Marko.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 79

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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Kiinteistön 734-673-3-66 ostaminen poislukien myyjien pidättämä määräala
502/10.00.01.05.00/2019
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 80

Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, (02) 778
5400
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * puolesta neuvottelua,
että kaupunki ostaisi heidän Perttelin Hähkänällä omistamansa kiinteistön
734-673-3-66 (3400 m2) lukuun ottamatta myyjien itsellään pidättämää
määräalaa, joka on asemakaavan mukainen pinta-alaltaan n. 2000 m2:n
omakotitontti. Omakotitontilla on heidän omistamansa asuinrakennus.
Ostettava alue on pääosin asemakaavan mukaista AR- tonttia ja pieneltä
osin katualuetta rajoittuen kaupungin omistamaan rakentamattoman
rivitalotontin osaan ja Ketmäentien katualueeseen. Kaupan myötä
rivitalotontti on mahdollista lohkoa rakentamiskelpoiseksi ja asettaa
varattavaksi.
Kaupan kohde sijaitsee sijainti- ja liitekartan osoittamassa paikassa
Ketmäentien ja Paijontien välisellä alueella. Kaupan kohde ostetaan
vapaana kiinteistöön kohdistuvista kiinnitysrekisteriin merkittävistä
kiinteistörasitteista. Kauppahintana ehdotetaan hyväksyttäväksi
neuvottelutuloksen mukaisesti 6 075 euroa.
Asiaa ei ole käsitelty maapoliittisessa ja yleiskaavallisessa
ohjausryhmässä. Neuvottelutulos vastaa periaatteiltaan ja ehdoiltaan
aiemmin toteutettuja kauppoja sekä on kaupungin maapoliittisen ohjelman
tavoitteiden mukainen.
Laadittavan kauppakirjaluonnoksen ehdot ovat seuraavat:
Myyjät:
Ostaja:

***************************
Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo

Kaupan kohde:
Kiinteistö 734-673-3-66 (3400 m2) lukuun ottamatta myyjän itsellään
pidättämää määräalaa, joka on asemakaavan mukainen
asuinpientalotontti, n 2000 m2. Määräala on merkitty liitteenä olevaan
karttaan.
Kauppahinta:
Kauppahinta on 6 075 euroa.
Kaupan muut ehdot:
Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.
1) Kauppahinnan maksaminen.
Kauppahinta maksetaan kaupanteon yhteydessä sovitulle pankkitilille noin
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30 päivän kuluessa tämän kauppakirjan allekirjoittamisesta.
2) Omistus- ja hallintaoikeus.
Kiinteistön omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle, kun kauppahinta on
kokonaisuudessaan tullut maksetuksi.
3) Kiinnitykset ja panttioikeudet
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan kaupan kohteena olevaan
kiinteistöön ei kohdistu rekisteriin merkittyjä kiinteistökiinnityksiä.
Kiinteistön määräala myydään kiinnityksistä vapaana.
4) Rasitteet ja rasitukset
Kulku- ja muut rasitteet ilmenevät oheisesta kiinteistörekisteriotteesta.
5) Verot, maksut ja vastuu vahingoista
Myyjät vastaavat kiinteistöstä suoritettavista veroista ja maksuista sekä
sitä kohdanneista vahingoista siihen saakka, kunnes omistusoikeus siirtyy
ostajalle. Myyjien pidättämän määräalan osalta myyjät vastaavat veroista,
maksuista ja vahingoista ilman keskeytymisiä. Ostaja vastaa kiinteistön
veroista ja maksuista sekä vahingoista omistusoikeuden siirtymisen
jälkeen.
6) Kohteeseen tutustuminen
Ostaja on tarkastanut kiinteistön määräalan, sen alueet ja rajat sekä
tutustunut alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on verrannut näitä seikkoja
kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajalla ei
ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.
7) Asiakirjoihin tutustuminen
Ostaja on tutustunut kiinteistön määräalaa koskeviin asiakirjoihin, joita
ovat:
1. Lainhuutotodistus
2. Rasitustodistus
3. Kiinteistörekisterinote 4. Kaavakartat ja -määräykset
8) Lohkominen
Ostaja maksaa määräalan lohkomiskulut.
9) Irtaimisto
Tämän kiinteistökaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää ostaa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
kiinteistön 734-673-3-66 pois lukien myyjän itsellään pidättämän noin 2000
m2:n määräalan edellä mainituin ehdoin kauppahintaan 6 075 € tililtä 4999
5111 5001 20 2000 Maanhankinta.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 1
Liite 2

Liitekartta 673-3-66
Sijaintikartta 673-3-66
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Maanvaihto kiinteistön 734-696-1-69 ja kiinteistön 734-698-6-39 määräalan välillä
576/10.00.01.05.00/2019
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 81

Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 02 778
5400
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *kanssa on neuvoteltu maanvaihdosta,
jolla yhdistys luovuttaa omistamansa kiinteistön 734-696-1-69 kaupungille.
Kiinteistö sijaitsee Kuusjoen keskustassa rajoittuen merkittävin osin
kaupungin omistamiin kiinteistöihin. Vastaavasti Salon kaupunki luovuttaa
* * * * * * * * * * * * * * * määräalan omistamastaan kiinteistöstä
734-698-6-39. Määräala sijaitsee Kuusjoen pohjoisosassa Koski tl:n
rajalla. Määräala on metsämaata, joka on pääosin päätehakattua ja
istutettua taimikkoa.
Neuvottelun tuloksena on päädytty esittämään maanvaihtoa, jossa
kaupunki luovuttaa * * * * * * * * * * * * * * * kiinteistön 734-698-6-39 noin
3,79 ha:n määräalan vaihtoarvoltaan 12 718 €. Arvo perustuu
Metsänhoitoyhdistyksen tekemään arvioon, jossa puuston ja taimikon arvo
on yhteensä 10 266 € sekä maapohjan arvo on 2 452 €.
* * * * * * * * * * * * *. luovuttaa kaupungille omistamansa 0,90 ha:n
kiinteistön 734-696-1-69 vaihtoarvoltaan 14 981 €. Vaihtoarvo muodostuu
maapohjan arvosta 9 900 €, eli noin 1,10 € / m2 ja puuston arvosta 5 081
€.
Maanvaihdossa kaupunki luovuttaa * * * * * * * * * * * * * * * 12718 euron
alueen ja * * * * * * * * * * * * * luovuttaa kaupungille 14981 euron alueet.
Maanvaihdossa kaupunki maksaa tämän takia välirahaa 2263 euroa.
Maanvaihtoa on käsitelty kaupungin maapoliittisessa ja yleiskaavallisessa
ohjausryhmässä. Ohjausryhmä on suosittanut asian valmistelemista
kaupunginhallituksen päätettäväksi edellä esitetyllä tavalla.
Käytyjen neuvottelujen tuloksena päädytään esittämään, että * * * * * * * * *
* * * * * ja kaupungin välillä vaihdetaan maa-alueita edellä mainitulla
tavalla. Vaihdon kohteena olevat kiinteistö ja kiinteistön määräala ovat
rakentamattomia. Kiinteistö ja kiinteistön määräala luovutetaan puolin ja
toisin vapaana kiinteistökiinnityksistä.
Tehtävän vaihtokirjan ehdot ovat seuraavat:
Vaihdon osapuolet:
Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo
*******************
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Vaihdon kohteet:
Salon kaupunki saa:
Kiinteistön 734-696-1-69 puustoineen, jonka pinta-ala on 0,90 ha.
Vaihtoarvo on yhteensä 14 981 €. Maapohjan arvo on 9 900 € eli noin 1,1
€ / m2 ja puuston arvo on 5 081 €.
Kuusjoen Maamiesseura ry. saa:
Kiinteistön 734-698-6-39 noin 3,79 ha:n määräalan. Vaihtoarvo on
yhteensä 12 718 € eli noin 3 356 € / ha. Maapohjan arvo on 2 452 € sekä
puuston ja taimikon arvo on 10 266 €.
Väliraha:
Kaupunki luovuttaa Kuusjoen Maamiesseura ry:lle vaihtoarvoltaan 12 718
euron kohteen ja Kuusjoen Maamiesseura ry luovuttaa kaupungille
vaihtoarvoltaan 14 981 euron kohteen, joten kaupunki maksaa Kuusjoen
Maamiesseura ry:lle välirahaa 2 263 euroa.
Vaihdon kohteena olevat alueet on merkitty liitekarttaan.
Vaihdon muut ehdot:
Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä vaihtokirjassa.
1) Omistus- ja hallintaoikeus.
Omistus- ja hallintaoikeus vaihdon kohteina oleville kiinteistölle ja
kiinteistön määräalalle siirtyvät vaihdon osapuolille tämän vaihtokirjan
allekirjoituksin ja kun väliraha on maksettu.
2) Kiinnitykset ja panttioikeudet
Vaihdon kohteena olevilla kiinteistöillä ei ole kiinteistökiinnityksiä. Vaihdon
kohteena oleva kiinteistö ja kiinteistön määräala luovutetaan kiinnityksistä
vapaina.
3) Rasitteet ja rasitukset sekä osuudet yhteisiin alueisiin
Kulku- ja muut rasitteet ilmenevät oheisista kiinteistörekisteriotteista.
4) Verot, maksut ja vastuu vahingoista
Vaihdon osapuolet vastaavat kiinteistöstä ja määräalasta suoritettavista
veroista ja maksuista sekä niitä kohdanneista vahingoista siihen saakka,
kunnes omistusoikeudet siirtyvät. Osapuolet vastaavat veroista ja
maksuista sekä vahingoista omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.
5) Kohteeseen tutustuminen
Osapuolet ovat tarkastaneet kiinteistöt, määräalat, niiden alueet ja rajat
sekä tutustuneet alueen maasto-olosuhteisiin. Osapuolet ovat verranneet
näitä seikkoja kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin.
Osapuolilla ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.
6) Asiakirjoihin tutustuminen
Osapuolet ovat tutustuneet kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat:
1. Lainhuutotodistukset
2. Rasitustodistukset
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3. Kiinteistörekisterinotteet
7) Irtaimisto
Tämän kiinteistökaupan yhteydessä ei ole myyty eikä vaihdettu irtaimistoa.
8) Lohkomiskulut
Kaupunki vastaa vaihdon kohteena olevan määräalan
lohkomiskustannuksista.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää vaihtaa edellä mainituin ehdoin Kuusjoen
Maamiesseura ry:n kiinteistön 734-696-1-69 kaupungin omistamaan
kiinteistön 734-698-6-39 noin 3,79 ha:n määräalaan edellä mainituin
ehdoin siten, että kaupunki maksaa välirahaa 2263 euroa tililtä 4999 5111
5001 20 2000 Maanhankinta.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 3
Liite 4
Liite 5

Liitekartta, 696-1-69
Liitekartta, 698-6-39
Sijaintikartta, maanvaihto 696-1-69 ja 698-6-39
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Kiskon Vanhustentuki ry:n hakemus lainaerän maksamiseksi ja jatkotoimenpiteet
479/02.05.06.00/2019
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 82
Valmistelija: kaupunginlakimies Mikko Heiskanen, puh (02) 778 2044,
apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, puh. (02) 778 2059,
jari.niemela@salo.fi, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, puh. (02) 778
5011, paivi.kohvakka@salo.fi.
Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry on jättänyt 29.1.2019 Salon kaupungille
hakemuksen erääntyvän lainaerän maksamisesta. Yhdistys on
yleishyödyllinen yhdistys, jonka pääasiallisena tarkoituksena ja tavoitteena
on ylläpitää vanhusten ja vammaisten asuinolojen parantamista
sekä eri palveluiden tarjoamista Salon kaupungin alueella. Yhdistys
hallinnoi Kiskon Toijassa mm. rivitaloja, joissa on asuntoja, palvelutaloa,
ryhmäkotia sekä muita yhteistiloja kuten päivätoiminta-, sauna. yms. tiloja.
Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry on perustettu vuonna 1982
yhteisymmärryksessä Kiskon kunnan kanssa tukemaan kunnan vastuulla
olevaa palvelutuotantoa. Vastaavia järjestelyjä käytettiin kunnissa yleisesti
ja perustamishankkeisiin saatiin tukea ja edullisia lainaehtoja.
Yhdistyksen talous on merkittävästi heikentynyt heikon käyttöasteen (n. 70
%) ja viime vuosina suoritettujen merkittävien korjausten takia.
Yhdistyksen rahoitustilanne on syksystä edelleen heikentynyt siten, että
28.2.2019 erääntyvän lainalyhennyksen jälkeen (21.333,70 euroa)
yhdistyksen kassa on tyhjä, eikä elokuussa erääntyvään lyhennykseen
enää varoja ole ilman kaupungin tukea. Yhdistyksen hallitus pyytää Salon
kaupunkia maksamaan tuon erääntyvän lainaerän.
Yhdistyksen hallitus pyytää Salon kaupunkia ryhtymään pikaisiin toimiin
ko. asiantilan korjaamiseksi joko avustuksena tai käyttöasteen
parantamisena ohjaamalla asiakkaita yhdistyksen hallinnoimiin tiloihin.
Kysymykseen voi tulla myös yhdistyksen lopettaminen ja koko toiminnan
sulauttaminen kaupungin muihin toimintoihin. Yhdistyksen hakemus
kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä.
Salon kaupungin takausvastuu Kiskon Vanhustentukiyhdistykselle on
tilinpäätöksen 2017 mukaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Yhdistyksen lainat
ovat yhteensä 1,77 miljoonaa euroa. Kyseiseen erääntyvään lainaerään ei
ole Salon kaupungin takausta, vaan vakuutena on kiinnitys yhdistyksen
omaisuuteen.
Koska kyseiseen lainaerään ei kohdistu kaupungin takausta, tulee
kysymykseen joko avustus yhdistykselle tai lainan myöntäminen. Mikäli
lainaerä maksettaisiin avustuksena, sillä voisi olla vaikutusta muiden
yhdistysten vastaaviin tarpeisiin. Siten tarkoituksenmukaisin vaihtoehto
lainaerän maksamiselle on antolainan myöntäminen yhdistykselle.
Kuntalain 129 §:ssä on säädetty lainan taikka takauksen tai muun
vakuuden antamisesta. Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei
saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
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Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen
sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän
kattavilla vastavakuuksilla.
Samoin kuntalain 129 §:ssä todetaan, että kunta voi myöntää takauksen
tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön
velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu
kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä
määräysvallassa.
Kyseiseen asiaan liittyy myös EU:n valtiontukisäännösten
huomioonottaminen. Euroopan unionin oikeuden mukaan valtiontuet
yritystoiminnalle ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Yritykselle myönnettävä
julkinen tuki voi antaa sille muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna
valikoivaa taloudellista etua, mikä voi vääristää sisämarkkinoiden toimintaa
ja kilpailua. Euroopan komission tiedonannon mukaan (Komission
tiedonanto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan
1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä) julkisyhteisöjen
toteuttamat taloudelliset transaktiot eivät anna etua, eivätkä näin ollen ole
valtiontukea, jos niissä noudatetaan tavanomaisia markkinaehtoja. Näin
ollen siis kunnan on mahdollista myöntää lainaa, mikäli se tapahtuu
markkinaehtoisesti eikä siihen sisälly valtiontukea.
Kuntalain 129 §:n mukaan kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kyseisen yhdistyksen
taloudellinen tilanne on heikentynyt johtuen heikosta käyttöasteesta.
Yhdistys on arvioinut, että käyttöaste ei tule merkittävästi paranemaan,
koska asuntoihin on ollut vaikea saada asukkaita. Lisäksi kiinteistöihin voi
tulevaisuudessa kohdistua korjaustarvetta.
Näistä syistä johtuen lainan myöntäminen on taloudellinen riski Salon
kaupungille, vaikka haettu summa on vähäinen. Yhdistys ei kuulu Salon
kaupungin kuntakonserniin, mutta edellä kerrotun mukaisesti kaupungin ja
yhdistyksen yhteys on läheinen. Lainan myöntämistä puoltaa toisaalta se,
että mikäli sen myöntämisellä vältetään suuremman takausvastuun
realisoituminen Salon kaupungille, voi lainan myöntäminen olla
perusteltua. Tällä voidaan turvata yhdistyksen toiminta
lähitulevaisuudessa, mutta vain lyhyeksi ajaksi. Laina myöntäminen
tällaisissa tapauksissa edellyttää aina kokonaistilanteen arvioimista ja on
poikkeuksellista.
Salon kaupungin edustajat ovat neuvotelleet yhdistyksen kanssa sen
taloudellisesta tilanteesta syyskuussa 2018 ja uudelleen tammikuussa
2019. Esillä on ollut useita vaihtoehtoja yhdistyksen talouden
tervehdyttämiseksi. Lainan myöntäminen yhdistykselle toteuttaa parhaiten
tilanteen vakiinnuttamisen, mutta vain lyhyellä aikavälillä. Yhdistyksen
kanssa on aloitettu neuvottelut pidempiaikaisen, kestävän ratkaisun
löytämiseksi ja tilojen käyttöasteen nostamiseksi.
Salon kaupungin talousarviossa ei ole määrärahaa tällaiselle
antolainaukselle, joten mikäli laina päätetään myöntää, sille tulee anoa
lisämääräraha kaupunginvaltuustolta.
Mikäli laina päätetään myöntää, tulee sen ehdot määritellä
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markkinaehtoisesti. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen
kaupunginhallitus hyväksyy tarkemmat lainan ehdot. Yhdistyksen tulee
asettaa lainalle sen turvaava vakuus esimerkiksi panttikirjoin.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- myöntää Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry:lle erääntyvän lainaerän
suuruisen lainan yhteensä 22.000 euroa,
- myöntää kyseiselle lainalle lisämäärärahan talousarvion kohtaan
antolainasaamisten lisäykset ja
- valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään lainan ehdot.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että yhdistyksen kanssa jatketaan
neuvotteluja pidempiaikaisen ratkaisun löytämiseksi.
Päätös:
Elina Suonio-Peltosalo ehdotti, että tehdään kokonaisselvitys kaikista
vastaavista yhdistysten hallinnassa olevista yksiköistä, joihin on myönnetty
kaupungin takaus.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen ja päätti lisäksi
yksimielisesti, että tehdään kokonaisselvitys kaikista vastaavista
yhdistysten hallinnassa olevista yksiköistä, joihin on myönnetty kaupungin
takaus.
Liitteet

Liite 6

Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry:n hakemus
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Resurssiviisaiden kaupunkien joukkoon liittymistä koskeva selvitys
916/00.04.01/2017
Kaupunginhallitus 27.03.2017 § 145
Jonna Nyyssönen teki seuraavan selvityspyynnön:
”Vihreät teki aloitteen 2015 Salon liittymisestä resurssiviisaiden
kaupunkien joukkoon.
Silloin saatiin positiivinen vastaus asiaan ja joku kaupungilta oli menossa
tapahtumaan, mutta sitten asiasta ei ole kuulunut mitään. Esitän että
kaupunginhallitukselle selvitetään asian nykytila ja mahdolliset
suunnitelmat liittymisestä resurssiviisaiden kaupunkien joukkoon.”
Kaupunginhallitus päätti lähettää asian valmisteluun.
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 83

Valmistelija: ympäristöinsinööri Riitta Saari, riitta.saari@salo.fi 02 778
7803
Vihreä valtuustoryhmä esitti, että Salon kaupunki lähtee mukaan
resurssiviisaiden kaupunkien verkostoon ja lähettää edustajan/edustajia
Jyväskylässä 2.6.2015 pidettävään ilmaiseen seminaariin, jossa kerrotaan
miten kaupungin voivat liittyä resurssiviisaiden kaupunkien verkostoon ja
päästä käsiksi resurssiviisauden hyötyihin. Ympäristöinsinööri Riitta Saari
osallistui Jyväskylän seminaariin ja laati hakemuksen Salon liittämiseksi
resurssiviisaiden kuntien verkostoon. Verkostosta käytetään myös
lyhennettä FISU (Finnish Sustainable Communities). Ensimmäiset
FISU-verkoston kaupungit ovat Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku.
FISU-neuvottelukunta (mukana SITRA, Motiva, SYKE, Tekes, Kuntaliitto,
ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministerö, maa- ja
metsätalousministeriö sekä verkostokuntien edustajat) valitsi
kokouksesaan 4.2.2016 aiemmin kaavaillun kahden kunnan sijasta neljä
uutta kuntaa FISU-verkostoon, mutta valitettavasti Salo ei ainakaan tässä
vaiheessa tullut valituksi. Valitut FISU-kunnat olivat Ii, Kuopio, Lahti ja
Vaasa. FISU-jäsenyyttä haki kaikkiaan kymmenen kuntaa. Tämän jälkeen
mukaan ovat päässeet myös Hyvinkää, Joensuu ja Riihimäki.
FISU-neuvottelukunta haluaa vakiinnuttaa toimintansa ja siten vuonna
2019 ei oteta uusia jäseniä. Jyri Seppälä / SYKE haluaa muistuttaa, että
HINKU-verkosto on auki kaikille, jotka pystyvät lupautumaan 80 %
päästövahennykseen vuoden 2030 mennessä. FISU-verkostoon
hakeutumista harkitaan seuraavan kerran vuoden 2020 budjettityön
yhteydessä.
Kriteerit valinnan perusteiksi olivat
a) Kasvihuonekaasupäästöt - ei päästöjä
b) Materiaalihäviöt - ei jätettä
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Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee annetun selvityksen tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien
asettaminen
3178/00.00.00.01/2018
Kaupunginhallitus 14.01.2019 § 22
Valmistelija: vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen,
mikko.heiskanen@salo.fi, puh. 044 778 2044
Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan
sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3.
– 9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 3. – 6.4.2019
(keskiviikosta lauantaihin).
Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit,
joiden vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaalien
ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15. – 21.5.2019
(keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 15. – 18.5.2019 (keskiviikosta
lauantaihin).
Oikeusministeriö on lähettänyt 1.10.2018 kunnanhallituksille ja kuntien
keskusvaalilautakunnille kirjeet vuonna 2019 pidettävistä vaaleista. Kirjeen
mukaan ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa
saman-aikaisesti sunnuntaina 26.5.2019 toimitettavien
europarlamenttivaalien kanssa, mutta että tämä kuitenkin edellyttää sitä,
että uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan noin puolta vuotta tätä
ennen. Maakunta- ja sotelainsäädännön viivästyttyä siirtyvät
maakuntavaalit kuitenkin myöhäisempään ajankohtaan.
Oikeusministeriön lähettämässä kirjeessä on todettu lisäksi seuraavaa (s.
8): Vaalilain 15 §:n mukaan vaalilautakunnat on asetettava ”hyvissä ajoin”
ennen vaaleja. Jos kunnassa osoittautuu käytännössä mahdottomaksi
asettaa yhdistelmävaalien vaalilautakunnat eduskuntavaalien jälkeen sillä
tavalla hyvissä ajoin kuin laissa edellytetään, ne voidaan joutua
asettamaan ennen eduskuntavaaleja. Eduskuntavaalien ehdokasasettelu
vahvistetaan torstaina 14.3.2019, minkä jälkeen yhdistelmävaalien
vaalilautakuntien jäsenten kelpoisuuteen (ks. alla) voidaan soveltaa
vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Jos vaalilautakunnat asetetaan kuitenkin
ennen 14.3.2019, jäsenten kelpoisuuteen sovelletaan vuoden 2015
eduskuntavaaleja. Jos yhdistelmävaalien vaalilautakunnat asetetaan
ennen eduskuntavaaleja, ei estettä liene sille, että vaalilautakunnat
asetetaan samalla kertaa sekä eduskuntavaaleihin että
europarlamenttivaaleihin.
Jäljempänä esitetään, että vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat asetetaan
samalla kertaa sekä eduskuntavaaleihin että yhdistelmävaaleihin.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava:
1) Kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä
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tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme;
sekä
2) Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään kolme
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakunta ja -toimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenet ja varajäsenet on valittava
vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että heidän tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä vuoden 2015
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä
puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan
erikseen. Sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Kolmijäsenisessä vaalitoimikunnassa
tasa-arvolain vaatimusta ei voi täysin noudattaa, siinäkin on oltava
jäseninä molempia sukupuolia.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa
ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla
tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja
rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomen vaalipiirissä
ehdokkaita asettivat seuraavat puoluerekisteriin merkityt puolueet, jotka on
lueteltu vaalipiirin ääniosuuden mukaisessa järjestyksessä:
Varsinais-Suomen vaalipiirissä ehdokkaita asettaneet puolueet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kansallinen Kokoomus r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Vasemmistoliitto r.p.
Vihreä liitto r.p.
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
Piraattipuolue r.p.
Itsenäisyyspuolue r.p.
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.
Muutos 2011 r.p.
Suomen Työväenpuolue STP r.p.
Kommunistinen Työväenpuolue r.p.
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Maakuntavaalien äänestysalueet ja -paikat sekä vaalitoimikunnat
Äänestysalue

Äänestyspaikka (ehdotetut)

001 Kaupungintalo
002 Salon lukio
003 Ollikkalan koulu
004 Tupurin koulu
005 Mustamäen koulu
006 Armfeltin koulu
007 Perniö
008 Pertteli
009 Kisko
010 Kiikala
011 Kuusjoki
012 Muurla
013 Suomusjärvi
014 Särkisalo

Salon kaupungintalo
Salon lukio
Ollikkalan koulu
Tupurin koulu
Mustamäen koulu
Armfeltin koulu
Perniön yhteiskoulu ja lukio
Kaivolan koulu
Kiskola
Kiikalan Komisuon koulu
Kuusjoen koulu
Muurlan koulu
Suomusjärven kirjasto
Särkisalokoti

Vaalitoimikunnat
1 Salo
2 Halikko
3 Perniö
4 Kuusjoki
5 Suomusjärvi
Aikaisemman käytännön mukaisesti vaalitoimikunnat esitetään valittavaksi
niihin kaupunginosiin, joissa on laitosäänestyspaikkoja.
Pyydän, että vaalitoimikuntien jäsenet olisivat käytettävissä myös
kotiäänestyksissä.
Kaupunginhallituksen kotisivuilla luottamushenkilöiden verkkopalvelussa
on luettelo edellisen vaalin, eli vuoden 2018 presidentinvaalin
vaalitoimielinten kokoonpanosta.
Valittavien henkilöiden yhteystiedot (osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite
ja puhelinnumero) pyydetään toimittamaan kaupungin kirjaamoon
(kirjaamo@salo.fi) liitteenä olevalla lomakkeella.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tulossa olevia eduskuntavaaleja ja
europarlamenttivaaleja varten
1) 14 vaalilautakuntaa, joihin jokaiseen valitaan viisi jäsentä ja vähintään
kolme varajäsentä, sekä nimeää vaalilautakuntien puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat; ja
2) Viisi vaalitoimikuntaa, joihin jokaiseen valitaan kolme jäsentä ja
vähintään kolme varajäsentä, sekä nimeää vaalitoimikuntien
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puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 84
Oheismateriaalina kokousintrassa on puolueiden toimittamat ehdotukset
vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenistä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tulossa olevia eduskuntavaaleja ja
europarlamenttivaaleja varten
1) 14 vaalilautakuntaa, joihin jokaiseen valitaan viisi jäsentä ja vähintään
kolme varajäsentä, sekä nimeää vaalilautakuntien puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat; ja
2) Viisi vaalitoimikuntaa, joihin jokaiseen valitaan kolme jäsentä ja
vähintään kolme varajäsentä, sekä nimeää vaalitoimikuntien
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi vaalilautakuntien ja
vaalitoimikuntien jäsenet ja varajäsenet pöytäkirjan liitteen mukaisesti.
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Määrärahaylitykset vuoden 2018 talousarvioon
112/02.02.00.03/2018
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 85
Valmistelija: vs. talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi, puh. (02) 778 2201,
anna-kristiina.jarvi@salo.fi, taloussuunnittelija Janne Katajamäki, puh. (02)
778 2234, janne.katajamaki@salo.fi, taloussuunnittelija Maria Kulmala,
puh. (02) 778 4017, maria.kulmala(a)salo.fi, hankintapäällikkö Päivi
Kohvakka, puh. (02) 778 5011, paivi.kohvakka@salo.fi.
Salon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistumassa.
Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 25.3.2019.
Talousarvion 2018 sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakunnan
toimintakate. Seuraavat palvelualueet ovat ylittäneet toimintakatteen
(ulkoiset ja sisäiset erät) verrattuna vuoden 2018 talousarvioon:
keskusvaalilautakunta, 2.211 euroa
kaupunginvaltuusto, 68.911 euroa
sosiaali- ja terveyslautakunta, 938.245 euroa
vapaa-ajan lautakunta, 154.399 euroa
rakennus- ja ympäristölautakunta, 18.205 euroa
Liikelaitos Salon Veden johtokunta, 422.508 euroa,
Selvitykset valtuustoa sitovan toimintakatteen ylityksistä
lautakunnittain
Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunnan ylitys on 2.221 euroa. Ylitys johtuu sisäisistä
kuluista, jotka toteutuivat loppuvuodesta 2018 johtuen presidentin
vaaleista.
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuuston toimintakatteen ylitys on yhteensä 68.911 euroa.
Kaupunginvaltuuston henkilöstökulut ylittyvät 9.896 eurolla. Menot
koostuvat kokouspalkkioista ja ansionmenetyskorvauksista.
Palvelujen ostot ylittyvät 43.635 eurolla. Suurimmat ylitykset palveluiden
ostoissa ovat ulkoisissa ICT-palveluissa, majoitus- ja
ravitsemuspalveluissa sekä matkustus- ja kuljetuspalveluissa. Suurin ylitys
on ICT-palvelujen 15 748 euron ylitys, joka johtuu valtuuston
tietokoneiden maksuista. Seuraavaksi suurimat ylitykset koostuvat
majoitus- ja ravitsemuspalveluiden ylityksestä, 12 572 euroa ja toimisto- ja
asiantuntijapalveluiden ylityksestä 11 686 euroa.
Muut toimintakulut ylittyvät 15.947 €. Pääosa muiden toimintakulujen
ylityksestä aiheutuu budjetoitua suuremmasta sisäisestä vuokrasta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion sitovuustaso on sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuloslaskelman toimintakate. Talousarvion
sitovuustasolla toimintakate ylittyi 938.245 euroa.
Talousarvion määrärahan ylitys kohdistuu pääsääntöisesti
henkilöstömenoihin. Henkilöstömenojen ylityksen selittävinä tekijöinä ovat
toimialan toimenpiteistä riippumattomat henkilöstömenokertymään
vaikuttaneet toimenpiteet. Syksyllä 2018 tehdyn lisätalousarvion myötä
sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahavarauksia muutettiin siten, että
henkilöstömäärärahaa vähennettiin 834.371 euroa. Tämän lisäksi
henkilöstökulujen kertymään vaikutti merkittävästi vuoden 2018
tilinpäätökseen kirjattu järjestelyvaraerän kertamaksu, josta sosiaali- ja
terveyspalveluille kohdistui lisäkuluja noin 450.000 euroa.
Järjestelyvaraerän määrärahaa ei ole kohdistettu palvelualueiden
talousarvioon. Kuluvan vuoden tilinpäätökseen on näiden lisäksi kirjattu
kohtaan jaksotetut palkat ja palkkiot ns. lomapalkkavelka 430.344 euroa,
määrärahavarausta talousarviossa ei ole.
Terveyspalvelut
Terveyspalvelujen osalta talousarvio alittui 1,2 milj. euroa.
Henkilöstömäärärahat ylittyivät 113.000 euroa. Palvelujen ostojen kohdalla
määrärahaa jäi käyttämättä 2,5 milj. euroa ja merkittävin lasku kuluissa
kohdistui sairaanhoitopiiriltä ostettaviin erikoissairaanhoidon palveluihin.
Salon kaupungin erikoissairaanhoidon palvelujen ostot laskivat vuodessa
2,05 milj. euroa. Syitä palvelujen ostojen kustannusten laskuun on
varmasti monia, mutta yhtenä merkittävänä tekijänä on ehdottomasti
perusterveydenhuollon resurssien oikeanlainen kohdentaminen.
Toimintatuottoja jäi toteutumatta 0,5 milj. euroa arvioiduista.
Vanhuspalvelut
Vanhuspalvelujen talousarvion toimintakate ylittyi 1,1 milj. euroa. Ylitys
kohdistui henkilöstömenoihin ja ylityksen perusteena on yllä selvitetyt
palvelualueesta riippumattomat henkilöstömäärärahaan vaikuttaneet
toimet. Vanhuspalveluiden vuoden 2018 henkilöstömäärärahavaraus oli n.
0,5 milj. euroa vuoden 2017 tilinpäätöslukuja pienempi. Kun palvelualueen
henkilöstöresursseja vielä lisättiin vuodelle 2018 (kotihoidon
varahenkilöstö) oli talousarvion toteutuminen henkilöstömenojen osalta jo
lähtökohtaisesti epätodennäköistä. Palvelujen ostoihin varattu määräraha
oli riittävä ja talousarvio tältä osin alittui 0,45 milj. euroa.
Sosiaalityön palvelut
Sosiaalityön palveluiden talousarvion toimintakate ylittyi 1,0 milj. euroa.
Talousarvio ylittyi henkilöstökulujen osalta 1,0 milj. euroa ja myös
palvelujen ostoja kertyi 1,0 milj. euroa talousarviovarausta enemmän.
Sosiaalityön palvelujen kohdalla toimintatuottoja kertyi 0,7 milj. euroa
ennakoitua enemmän ja tämä osaltaan vaikutti toimintakatteen toteumaan.
Henkilöstömäärärahan ylitykseen vaikuttivat henkilöstömäärärahaan
tehdyt leikkaukset.
Palvelujen ostojen ylitykseen vaikuttivat seuraavat tekijät: sosiaalityön
palveluiden talousarvion valmisteluvaiheessa ei ollut vielä täysimääräisesti
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tiedossa esim. kehitysvammahuollon ympärivuorokautisen hoidon erittäin
vaativaa hoitoa vaativien asiakkaiden tarkkaa määrää eikä sitä, että
asiakkaiden siirtyminen asumispalveluihin ei ole ollut mahdollista
suunnitellulla aikataululla. Palvelujen ostoihin varattu määräraha oli
alimitoitettu. Syksyllä kaupunkitason lisätalousarvion yhteydessä
myönnetty lisämääräraha ei ollut riittävä, lisämäärärahan
valmisteluvaiheessa tilanteen odotettiin helpottuvan, mutta syksyn mittaan
palvelujen tarve on pysynyt ennallaan.
Vapaa-ajan lautakunta
Vapaa-ajan lautakunnan toimintakate ylittyy noin 154.399 euroa. Menojen
ja tulojen ylitys muodostuu pääosin hankkeista sekä työllistämispalveluista,
joihin ei ole lautakunnan talousarviossa varattu määrärahaa.
Työllistämistukitulot ja –menot on kaupungin talousarviossa varattu yhteen
paikkaan eikä niitä ole jaettu palvelualuekohtaisesti. Hankkeet ovat
projektiluonteisia ja niille saadaan ulkopuolinen rahoitus.
Vapaa-ajan lautakunnan toimintakate on ulkoisten menojen osalta noin
70.900 euroa pienempi kuin talousarvion toimintakate, joka on 6.573.957
euroa. Ulkoisten toimintatuottojen osalta talousarvio on ylittynyt noin
431.000 euroa. Tulojen ylitys muodostuu pääosin ulkopuolisista hankkeista
(n. 166.000 euroa) sekä työllistämistukituloista (136.000 euroa).
Menojen osalta ulkoiset toimintakulut ylittyvät noin 360.000 euroa
talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluista työllistämistukipalkojen osuus
sivukuluineen on noin 250.000 euroa. Työllistämistukipalkkamenojen
osalta määrärahoja ei ole varattu talousarviossa palvelualuekohtaisesti,
vaan kaupungin tasolla. Näin ollen myös kate näille kustannuksille siltä
osin, mitä palvelualueelle kirjatut työllistämistukitulot eivät kata, löytyy
kaupungin talousarviossa muualta. Toimintakuluihin on kirjattu hankkeisiin
liittyviä kustannuksia, joita talousarviossa ei ole huomioitu.
Sisäisten menojen osalta vapaa-ajan lautakunnan toimintakate on noin
225.000 euroa suurempi kuin talousarvion toimintakate, joka on 4.191.374
euroa. Menojen osalta sisäiset toimintakulut ylittyvät noin 320.900 euroa.
Pääosa ylityksestä johtuu sisäistä vuokrista (ylitys 267.000 euroa) ja
puhtaanapitopalveluista (ylitys 15.000 euroa). Sisäisten toimintatuottojen
osalta talousarvio on ylittynyt noin 95.600 euroa. Kaupunkitasolla
talousarviossa sisäiset menot ja tulot menevät tasan, joten kate
vapaa-ajan lautakunnan sisäisten kustannusten ylityksen osalta löytyy
kaupungin talousarviossa muualta.
Vapaa-ajan palveluiden osalta ulkoisten menojen toimintakate alittaa
talousarvon ja sisäisten palveluiden osalta toimintakate ylittyy. Kun
toimintakatteessa otetaan huomioon muualta löytyvät katteet lautakunnalle
kirjattujen työllistämistukipalkkojen sekä sisäisten kustannusten osalta,
alittaa lautakunnan toimintakate talousarvion.
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakate ylittyy 18 205 euroa.
Ympäristönsuojelun tulot arvioitiin merkittävästi suuremmiksi, kuin
millaisina ne lopulta toteutuivat. Uuden valvontaohjelman tarkastusmaksut
oli arvioitu ylioptimistisesti. Valvontaa ei myöskään saatu toteutettua
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täysimääräisesti uuden toiminnan käynnistysvaikeuksien vuoksi ja koska
loppuvuodesta ympäristönsuojelussa oli yhden henkilön vajaus. Vaikka
valvontaohjelma olisi toteutettu 100 %:sti, ei tuloja olisi silti saatu nostettua
talousarvion mukaisiksi.
Rakennusvalvonnan kokonaistuotot ovat jääneet hieman vähäisemmäksi,
kuin talousarviossa oli arvioitu vuodelle 2018. Rakentamisen lupia on
haettu hieman ennakoitua vähemmän, joten luvista saatavat, taksan
mukaiset tuotot ovat jääneet arvioitua pienemmiksi.
Rakennusvalvonnan kokonaismenot ovat toteutuneet arvioitua
suurempana. Toimitiloista maksettavat sisäiset vuokrat ovat olleet arvioitua
suuremmat. Paikkatieto-ohjelmiston rakennusvalvonnan rakennus- ja
huoneistorekisterin ja rakentamisen lupien hallinnan ohjelmiston
kehittämiskustannuksia ei ole ollut mahdollista ennakoida, joten tästä
johtuen ICT-kulut ovat ylittyneet. Tämä paikkatieto-ohjelmiston
kehittäminen koskee Salon kaupungissa useampaa palvelua eri
palvelualueilla, joten rakennusvalvonta on kehittämisessä ja
uudistamisessa mukana osana suurempaa sitovuustasoa.
Liikelaitos Salon Vesi
Liikelaitos Salon Veden osalta toimintakate alittuu 422.508 eurolla eli
liikelaitoksen toimintakatteen olisi tullut olla 422.508 euroa parempi kuin
mitä on toteutunut. Menojen osalta ulkoiset menot ylittyvät 226.871 euroa.
Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle talousarvion, mutta palvelujen ostot ja
aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet. Toimintamenojen ylitys selittyy
muun muassa kuuman kesän kovasta vedenkulutuksesta johtuen. Kulutus
oli noin kolmen kuukauden ajan 32 % normaalia kovempi ja siitä seurasi
myös kovempi sähkön kulutus. Jätevedenpuhdistamo on joutunut
ostamaan laboratoriopalveluita ostopalveluna lähes koko vuoden. Viemärija vesijohtoverkosto ovat vaatineet ajateltua enemmän panostuksia
tukoksiin ja vuotoihin. Tulot ovat alittuneet 187 042 euroa. Tulojen alitus
johtuu siitä, että suurkuluttajat ovat vähentäneet veden käyttöä.
Selvitykset investointien ylityksistä sitovuustasoittain
Investointimenoihin oli varattu talousarvioon 2018 yhteensä 15.195.000
euroa. Investointimenot ovat toteutuneet kuitenkin 16.178.734 euroa eli
ylitystä on tullut lähes miljoona euroa. Pääosin investointihankkeet ovat
toteutuneet talousarvion mukaisesti.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet
Ylitys johtuu pääosin siitä, että kolme Salon kaupungin 100 % omistamaa
yhtiötä purettiin vuonna 2018. Nämä yhtiöt olivat Kiinteistö Oy Kiskon,
Kuusjoen ja Suomusjärven sosiaali- ja terveystalot. Käytännössä näiden
yhtiöiden toiminta oli kaupungin omaa toimintaa. Kohteissa sijaitsee
kaupungin terveysasemia. Kyseiset yhtiöt purettiin ja niiden omaisuus
siirtyi kaupungin taseeseen. Tästä johtuen omaisuuden arvo (rakennukset
ja maaomaisuus) kirjattiin kaupungin investointeihin. Kyseinen ylitys
vastaa kaupungille omaisuudeksi tulleiden rakennusten arvoa. Kyseisten
yhtiöiden siirrosta aiheutui myös kaupungille myyntivoittoa, joka on taas
kirjattu käyttötalouteen.
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Lisäksi pääterveysaseman peruskorjauksen hanke ylittyi noin 63.000
euroa. Ylitys johtuu äkillisistä korjaustarpeista ja kuntoutusosaston
korjauksista, jotka olivat ennakoitua laajemmat.
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet
Ylitys johtuu siitä, että yksi Salon kaupungin 100 % omistama yhtiö
purettiin vuonna 2018. Tämä yhtiö oli Kiinteistö Oy Kiskon kotilinna.
Tiloissa on päiväkotitoimintaa. Käytännössä tämän yhtiön toiminta oli
kaupungin omaa toimintaa. Kyseinen yhtiö purettiin ja sen omaisuus siirtyi
kaupungin taseeseen. Tästä johtuen omaisuuden arvo (rakennus ja
maaomaisuus) kirjattiin kaupungin investointeihin. Kyseinen ylitys vastaa
kaupungille omaisuudeksi tulleen rakennuksen arvoa. Kyseisen yhtiön
siirrosta aiheutui myös kaupungille myyntivoittoa, joka on taas kirjattu
kaupungin käyttötalouteen.
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet
Talonrakennus, vapaa-ajan palvelut
Vapaa-ajan palveluiden hankkeiden osalta investointimenojen ylitys on
17.498 euroa. Menojen ylitys johtuu siitä, että hankkeelle 9200
Urheilupuiston pukuhuone ja huoltorakennus aiheutui lisäkustannuksia
arvioitua enemmän. Hankkeessa jouduttiin korjaamaan mm. kentälle
meneviä sähkökaapelointeja ja jäähallilta pukusuojaan tulevan linjan
kaapeliliitoksia. Kyseessä on kaksivuotinen hanke, jonka
kokonaiskustannukset alittavat kuitenkin hankkeelle myönnetyt
määrärahat.
Kunnallistekniikan toimialojen muut kohteet (vapaa-ajan palvelut)
Investointimenojen ylitys 281.845 euroa johtuu siitä, että kiinteään
omaisuuteen, toimialojen muut kohteet –sitovuustasolle 450 on
kirjanpidollisesti siirretty kustannuksia irtaimen omaisuuden sitovuustasolta
johtuen kulujen todellisesta luonteesta (noin 253.993 euroa). Kirjanpidossa
siirretyt kirjaukset ovat koostuneet pääosin eri kuntoratojen valaistusten
uusimiseen liittyvistä kustannuksista. Nämä kustannukset kuuluvat
luonteeltaan kiinteään omaisuuteen eikä irtaimeen omaisuuteen.
Talousarviossa määrärahat ovat Hyvinvointipalveluiden irtain omaisuussitovuustasolla, projektilla 9630 Liikuntapalveluiden irtain, jonne kuluja on
vastaavasti kirjanpidossa kirjattu vähemmän (noin 241.300 euroa).
Toimialojen muut kohteet -sitovuustasolle on saatu lisäksi investointituloja
yhteensä 175.000 euroa. Tällä sitovuustasolla investointitulot kattavat
investointimenojen ylitykset. Ylitykset ilman kirjanpidollisia kirjauksia
kunnallistekniikan toimialojen muut kohteet -sitovuustasolla ovat yhteensä
noin 27.850 euroa.
Kaava-alueet
Kyseinen sitovuustaso on ylittynyt 99.371 euroa. Ylitys koskee hanketta
Kokoojakatu Tupuri -MT110. Metsäjaanun teollisuusalueen rakentamisen
yhteydessä syntyi ylimääräistä kalliomursketta eri lajikkeita noin 110 000
m3ktr. Kyseinen murske on Salon kaupungin omaisuutta. Tupuri 110-tien
rakentamisen yhteydessä kyseistä mursketta käytetiin tien,
siltapenkereiden ja kuntoratojen uudelleen järjestelyjen
rakennusmateriaalina. Tilintarkastaja edellytti kaupungille loppuvuodesta
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jättämässä raportissaan, että kaupunki selvittää kyseisen Metsäjaanun
teollisuusalueella olevan kiviaineksen arvon, kirjanpitokäsittelyn ja
varastoinnin viimeistään vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen
yhteydessä on Metsäjaanun teollisuusalueen murskevaraston arvo
(590.642,92 euroa) määritelty ja siirretty pysyvien vastaavien tililtä
(Metsäjaanun teollisuusalue) varastotilille. Varastotililtä siirtyy 107.234,84
euroa investointiprojektille 9301 Kokoojakatu Tupuri-MT110. Tästä
kirjanpidollisesta siirrosta johtuu, että investointien 410 kaava-alueiden
sitovuustaso ylittyy vastaavasti. Muut toimialueen investointien
sitovuustasot alittuvat selvästi noin 600.000 eurolla, vaikka tämä ylitys
lasketaan mukaan.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2018 talousarvioon seuraavat
määrärahaylitykset:
keskusvaalilautakunta, 2.211 euroa
kaupunginvaltuusto, 68.911 euroa
sosiaali- ja terveyslautakunta, 938.245 euroa
vapaa-ajan lautakunta 154.399 euroa
rakennus- ja ympäristölautakunta 18.205 euroa
Liikelaitos Salon Veden johtokunta, 422.508 euroa
sekä investointeihin:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet, 2.602.516 euroa
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet, 432.225 euroa
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet, 17.498 euroa
Toimialojen muut kohteet, 281.845 euroa
Kaava-alueet, 99.371 euroa
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Luettelo käsittelemättä olevista hallitusaloitteista ja kaupunginhallituksen päätösvaltaan
kuuluvista kuntalaisaloitteista
10/00.01.02.02/2019
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 86

Valmistelija: hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi, puh.
02 778 2030
Hallintosäännön 174 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston
toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava toimielimelle tieto niiden
päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat
loppuun käsiteltyjä.
Alla olevaan luetteloon on otettu ne hallitusaloitteet ja
kaupunginhallituksen tehtäväalueelle kuuluvat kuntalaisaloitteet, joita ei ole
loppuun käsitelty vuoden 2018 loppuun mennessä.
Käsittelemättä olevat hallitusaloitteet
Juha Punnan hallitusaloite 15.5.2017 Salon seudun koulutuskuntayhtymän
yhtiöittämisestä
- aloitetta on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä ja asiaa
valmistellaan edelleen.
Saku Nikkasen hallitusaloite 13.8.2018 maauimalan rakentamisen
kartoittamiseksi Salon kaupungissa
- aloite on valmisteltavana liikuntapalveluissa yhteistyössä tilapalveluiden
ja kaupunkisuunnittelun kanssa. Tarkoituksena on valmistella asia
vapaa-ajan lautakunnan kokoukseen keväällä 2019 ja sen jälkeen aloite
tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Johanna Riskin hallitusaloite 10.12.2018 peltojen myynnistä tai
vuokraamisesta
- aloite on valmisteltavana kaupunkikehityspalveluissa. Tarkoituksena on
valmistella asia maapoliittisen ja yleiskaavallisen ohjausryhmän käsittelyn
kautta kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen kevään 2019 aikana ja
sen jälkeen aloite tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Käsittelemättä olevat kuntalaisaloitteet
Tällä hetkellä ei ole kaupunginhallituksen tehtäväalueelle kuuluvia
käsittelemättä olevia kuntalaisaloitteita.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi luettelon käsittelemättä olevista
hallitusaloitteista ja toteaa, että tällä hetkellä ei ole kaupunginhallituksen
tehtäväalueelle kuuluvia käsittelemättä olevia kuntalaisaloitteita.
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Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Luettelo käsittelemättä olevista valtuustoaloitteista
11/00.01.02.02/2019
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 87
Valmistelija: hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi, puh.
02 778 2030
Hallintosäännön 130 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa
asioissa.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi
todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Vuoden 2018 loppuun mennessä on käsittelemättä 21 valtuustoaloitetta,
jotka kaikki tehtiin valtuuston kokouksissa vuoden 2018 aikana.
Valtuustoaloitteita tehtiin v. 2018 yhteensä 41 ja näistä 20
valtuustoaloitetta loppuun käsiteltiin saman vuoden aikana. Palvelualueet
ovat antaneet vastauksensa kesken olevien valtuustoaloitteiden
valmisteluvaiheesta ja mahdollisesta ajankohdasta aloitteiden loppuun
käsittelemiseksi tämän kevään kaupunginvaltuuston kokouksissa.
Luettelo käsittelemättä olevista valtuustoaloitteista:
Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 5.2.2018 kielten opetuksen
lisäämisestä
- aloite on loppuun käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.2.2019.
Marjatta Halkilahden ym. valtuustoaloite 16.4.2018 ikäihmisten
ruokapalvelun kriteereistä
- aloite on valmisteltavana vanhuspalveluissa. Tarkoituksena on
valmistella asia sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen 13.3.2019 ja
sen jälkeen aloite tuodaan kaupunginhallituksen kautta
kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Elina Seitzin ym. valtuustoaloite 16.4.2018 koulujen sisäilmaoirekyselyn
tekemisestä
- aloite on valmisteltavana terveyspalveluissa yhteistyössä
työsuojelupäällikön kanssa. Tarkoituksena on valmistella asia
opetuslautakunnan kokoukseen kevään aikana ja sen jälkeen aloite
tuodaan kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Karoliina Vierjoki-Väätäisen ym. valtuustoaloite 11.6.2018 Salon torin
ympyräparkin muuttamisesta tekojääluistinradaksi
- aloite on valmisteltavana liikuntapalveluissa. Tarkoituksena on valmistella
asia vapaa-ajan lautakunnan kokoukseen 14.3.2019 ja sen jälkeen aloite
tuodaan kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
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Jaana Haapasalon ym. valtuustoaloite 11.6.2018 uimahallin aukioloaikojen
laajentamisesta kesäaikana
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Sari Pesosen ym. valtuustoaloite 11.6.2018 Salonjoen alueen
turvallisuuden parantamiseksi
- aloite on valmisteltavana kaupunkikehityspalveluissa. Asia on valmisteltu
kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen 26.2.2019 ja sen jälkeen aloite
tuodaan kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Tuukka Kahilan ym. valtuustoaloite 11.6.2018 Inkere-Kaivola -taajamien
kävely- ja pyörätieyhteydestä
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Marjatta Halkilahden valtuustoaloite 11.6.2018 pyörätien tekemisestä
Muurlan kaupunginosaan
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Osmo Fribergin valtuustoaloite 11.6.2018 maksuttoman kouluruuan
tarjoamiseksi kesäkuussa perusopetuksen oppilaille Salossa
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite 3.9.2018 sähköisen
ajanvarauksen käyttöönotosta
- aloite on valmisteltavana terveyspalveluissa yhteistyössä sosiaalityön
palveluiden kanssa. Tarkoituksen on valmistella asia kevään aikana
sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja sen jälkeen aloite tuodaan
kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Sari Pesosen ym. valtuustoaloite 1.10.2018 kaupungin
väliaikaisrahoituksesta paikallisille yhdistyksille
- kaupunginvaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4.2.2019 ja
päättänyt palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.
Osmo Fribergin valtuustoaloite 5.11.2018 energiajuomien nauttimisen
rajoittamiseksi koulupäivän aikana
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Jaana Haapasalon valtuustoaloite 5.11.2018 korruption vastaisesta
toimintaohjelmasta
- aloite on valmisteltavana hallintojohtajalla ja asian osalta on selvitetty
muiden kuntien käytäntöjä. Tarkoituksena on valmistella asia kevään
aikana kaupunginhallitukselle ja sen jälkeen aloite tuodaan
kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Jonna Nyyssösen valtuustoaloite 5.11.2018 avohakkuuttomasta
metsänhoidosta Salossa
- aloite on valmisteltavana kaupunkikehityspalveluissa. Tarkoituksena on
valmistella asia maapoliittisen ja yleiskaavallisen ohjausryhmän käsittelyn
kautta kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen kevään 2019 aikana ja
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sen jälkeen aloite tuodaan kaupunginhallituksen kautta
kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite 3.12.2018
koodauksen ja ohjelmisto-osaamisen erikoisluokan perustamisesta Salon
perusopetukseen
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Osmo Fribergin valtuustoaloite 3.12.2018 uusien tilojen hankkimiseksi
Elmeri-Isohärjänmäen tilapäishoitoyksikölle
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Osmo Fribergin valtuustoaloite 17.12.2018 työmatkaliikenteen tukemiseksi
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite 17.12.2018 valtuuston päätösten
toteuttamisen ja vaikutusten seurannasta
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite 17.12.2018
iltatorialueen laajentamisesta
- aloite on valmisteltavana kaupunkikehityspalveluissa. Asia on valmisteltu
kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen 26.2.2019 ja sen jälkeen aloite
tuodaan kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite 17.12.2018
huumeiden vastaisen materiaalin valmistelemisesta koulujen käyttöön
- aloite käsitellään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa
4.3.2019.
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite 17.12.2018 hiilinielun
lisäämiseksi peltojen metsityksellä
- aloite on valmisteltavana kaupunkikehityspalveluissa. Tarkoituksena on
valmistella asia maapoliittisen ja yleiskaavallisen ohjausryhmän käsittelyn
kautta kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen kevään 2019 aikana ja
sen jälkeen aloite tuodaan kaupunginhallituksen kautta
kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee tiedoksi luettelon käsittelemättä olevista valtuustoaloitteista.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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25.02.2019

Kaupunginvaltuuston kokouksen 18.2.2019 täytäntöönpanot
462/00.02.00.00/2019
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 88
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston päätökset kokouksesta
18.2.2019 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne
täytäntöön seuraavasti:
§ 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ei toimenpiteitä
§ 19 Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan
jäsenille
Ei toimenpiteitä
§ 20 Asioiden käsittelyjärjestys
Ei toimenpiteitä
§ 21 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut
EOAK/2021/2018 ja EOAK/128/2018
Henkilöstöjohtajalle, valituille jäsenille
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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25.02.2019

Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 89

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin seuraava raportti:
Elina Suonio-Peltosalo / Varsinais-Suomen erityissairaanhoitopiirin hallitus
Merkittiin tiedoksi.
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25.02.2019

Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 90

Kaupunginhallitukselle esitellään seuraavat oheismateriaalina olevat lautaja johtokuntien pöytäkirjat:
Vapaa-ajan lautakunta
Liikelaitos Salon Vesi

31.1.2019
14.2.2019

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 25.02.2019 § 91

Kaupunginhallituksen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 12.2. 24.2.2019 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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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: 77, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
80, 81, 84,
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:
80, 81, 84,

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.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

37

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.

