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varajäsen
varajäsen
varajäsen

Suonio-Peltosalo Elina
Ruokonen Marja
Ahonen-Ojala Leena

poissa §95 ja
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1. varapuheenjohtaja
jäsen
valtuuston 1.
varapuheenjohtaja
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varapuheenjohtaja
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Uusitalo Ilkka
Inna Lauri
Muu

Lisätiedot

Nummentalo Juhani
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Tamminen Heikki
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Järvi Anna-Kristiina
Mannervesi Mika
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pöytäkirjanpitäjä

poissa §95 ja
§96

Pöytäkirja nähtävillä
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 12. maaliskuuta 2019 alkaen
yleisessä tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 92

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen
kokousta.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 93

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 11. maaliskuuta 2019 ja tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan kaupungin tietoverkossa 12. maaliskuuta 2019.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Vallittu Pertti ja Vesa Simo.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Yli-Jama Anna-Leena ja Vesa Simo.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 94

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön
148 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä,
ellei toimielin muuta päätä.
Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai
jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan
mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lisämääräraha osakassopimuksen mukaisen lisärahoituksen sijoittamiseksi Salo IoT Park
Oy:öön
885/02.05.05.00/2019
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 95
Valmistelijat: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, puh. (02) 778 5001,
mika.mannervesi@salo.fi, apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, puh. (02)
778 2059, jari.niemela@salo.fi.
Valmet Automotive suunnittelee akkujen suursarjatuotannon aloittamista
Salo IoT Campuksella Salossa. Toteutuksesta on käyty keskusteluja Salo
IoT Park Oy:n ja Salon kaupungin kanssa ja tavoitteena on tuotannon
käynnistys vielä tämän vuoden aikana. Salo IoT Campus tarjoaa
akkutuotantoon vahvaa teknologiaosaamista ja valmista infrastruktuuria.
Akkuvalmistuksen työllisyysvaikutus on useita satoja henkilöitä. Salo IoT
Park Oy tarvitsee osakassopimuksen mukaisen pääomasijoituksen
kaupungilta voidakseen tehdä yhtiön omistamissa Salo IoT Campuksen
tiloissa muutostöitä, jotka mahdollistavat Valmet Automotiven
suunnitteleman tuotannon aloittamisen campukselle.
Salon kaupunginvaltuusto päätti 13.2.2017 § 3 muun ohella hyväksyä
valmistelun mukaisen osaamiskeskittymän perustamisen, kaupungin
pääomapanoksen perustettavaan yhtiöön, yhteensä 4 500 000 euroa sekä
liitteenä olevan luonnoksen mukaisen Salo IoT Park Oy:n osakkaiden
välisen osakassopimuksen ja yhtiön yhtiöjärjestyksen.
Salon kaupunginhallitus hyväksyi 14.2.2017 § 58 luonnoksen mukaisen
osaamiskeskittymän kiinteistöyhtiön perustamissopimuksen ja valtuutti vs.
kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittavat täydennykset ja vähäiset
muutokset.
Yhtiö on perustettu 16.2.2017 allekirjoitetulla perustamissopimuksella.
Salon kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 36 prosenttia, 4capes Oy:n 32
prosenttia ja muiden neljän osakkaan kunkin 8 prosenttia.
Osakassopimuksen 6.1 kohdan mukaisesti osakkaat maksoivat
osakkeiden merkintähintaa yhteensä 8 000 000 euroa, josta 50 000 euroa
on yhtiön osakepääomaa ja loppuosa 7 950 000 euroa ylikurssia, joka
merkittiin yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP).
Salon kaupunki maksoi osakkeiden merkitsemisestä omistusosuutensa
mukaisesti 2 880 000 euroa, mikä on kirjattu myös Salon kaupungin
tilinpäätökseen 2017. Loppuosa kaupunginvaltuuston hyväksymästä
pääomapanoksesta on edelleen maksamatta.
Osakassopimuksen 6.1 kohdan mukaisesti osakkaat arvioivat, että yhtiön
perustamisen yhteydessä maksettava merkintähinta kattaa yhtiön
rahoitustarpeen entisen Nokian campusalueen, nyk. Salo IoT Campus ja
tarvittavan irtaimiston hankkimiseksi sekä yhtiön ensimmäisen
toimintavuoden muiden kustannusten osalta.
Edelleen saman osakassopimuksen 6.2 kohdan Lisärahoitusvelvollisuus
mukaan ”osakkaat ymmärtävät, että yhtiön toiminnan ensimmäisten
vuosien aikana yhtiö tarvitsee osakkailta merkintähinnan ylittävää
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rahoitusta. Lisärahoitustarpeen arvioidaan olevan yhtiön ensimmäisen
viiden (5) toimintavuoden ajan. Lisärahoitusta käytetään yhtiön
mahdollisen toiminnan tappion kattamiseen ja yhtiön ensimmäisen viiden
toimintavuoden kustannusten kattamiseen yhtiön hallituksen päättämällä
tavalla.”
Lisärahoituksen kattamiseksi kukin osakas sitoutui tekemään yhtiöön
sidotun vapaan oman pääoman ehtoisen sijoituksen. Yhtiön merkintähinta
ja osakkaiden yhteenlaskettu lisärahoitusvelvollisuus ovat yhteensä 12 500
000 euroa. Merkintähinta oli em. 8 000 000 euroa, joten osakkaiden
lisärahoitusvelvollisuus on yhteensä 4 500 000 euroa. Se jakautuu
euromääräisesti omistusosuuksien suhteessa.
Lisärahoitusvelvollisuus syntyy, kun yhtiön hallitus tekee päätöksen
lisärahoituksen tarpeesta ja sen kattamiseksi tarvittavasta sijoitetun
vapaan pääoman ehtoisen sijoituksen vastaanottamisesta. Kukin osakas
on velvollinen maksamaan oman osuuden lisärahoituksesta 14 päivän
kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksiannosta lukien.
Osakassopimuksen mukaan osakkailla ei ole velvollisuutta rahoittaa
yhtiötä edellä mainittua enempää missään tilanteessa.
Salo IoT Park Oy:n hallitus on 28.2.2019 päättänyt pyytää yhtiön
osakassopimuksen mukaista lisärahoitusta em. osakassopimuksen 6.2
kohdan mukaisesti yhteensä 3 500 000 euroa. Salon kaupungin osuus
tästä lisärahoituksesta on 1 260 000 euroa. Salon kaupungin edustaja
kaupunginjohtaja Lauri Inna on ollut läsnä ko. hallituksen kokouksessa,
joten kaupungin lisärahoitusosuus on maksettava yhtiön tilille 14
vuorokauden kuluessa kokouksesta.
Koska kyseistä lisärahoitusta ei ole varattu vuoden 2019 talousarvioon ja
kaupunki on sitoutunut siihen kaupunginvaltuuston päätöksellä 13.2.2017
§ 3, tulee kaupunginvaltuuston myöntää tarkoitukseen lisämääräraha
vuoden 2019 talousarvioon.
Salon kaupunki eivätkä muutkaan osakkaat ole maksaneet Salo IoT Park
Oy:lle tätä lisärahoitusta, koska yhtiön taloudellinen tilanne ei sitä ole
edellyttänyt.
Kuntalain 95 §:ssä on seuraava säännös asian käsittelemisestä
valtuustossa:
”Valtuustossa käsiteltävät asiat
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on
valmisteltu 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen,
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu,
päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.”
Harjula-Prättälän Kuntalaki-teoksessa ( s.650) todetaan seuraavaa:
”Kokouskutsussa mainitsemattoman mutta valmistellun asian valtuusto voi
ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellytyksenä on asian kiireellisyys, joka yleensä tarkoittaa, ettei asiaa
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enää seuraavassa kokouksessa ehditä käsitellä tai että käsittelyn
siirtäminen joka tapauksessa aiheuttaisi kunnalle merkittävää
oikeudellista, taloudellista tai muuta haittaa. Käsiteltäväksi ottamisesta
tehdään erillinen päätös.
Pääomasuoritusta varten ei ole varattu määrärahaa kaupungin
talousarvioon vuodelle 2019, joten se edellyttää kaupunginvaltuuston
käsittelyä. Hankkeen aikataulun johdosta asia olisi käsiteltävä
mahdollisimman nopeasti. Asian käsittely kiireellisenä perustuu siihen, että
käsittelyn viivästymisestä seuraisi merkittäviä taloudellisia menetyksiä
kaupungille ja sen osakkuusyhtiölle. Asiaa ei ole mainittu
kaupunginvaltuuston 4.3.2019 klo 18 kokouksen kokouskutsussa.
Kaupunginvaltuusto voi kuitenkin Kuntalain 95 § mukaan ottaa asian
käsiteltäväkseen.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- ottaa asian Kuntalain 95 § mukaisesti kiireellisenä käsittelyyn.
- myöntää 1 260 000 euron lisämäärärahan vuoden 2019 talousarvion
investointien kohtaan 9000 Osakkeet Salo IoT Park Oy:n lisärahoitusta
varten edellä esitetyin perustein ja vastaavalla summalla lisätään
pitkäaikaisia lainoja.
- tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Juhani Nummentalo ilmoitti olevansa esteellinen §:ssä 95 ja 96
Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenyyden vuoksi.
Ulla Huittinen ilmoitti olevansa esteellinen §:ssä 95 ja 96, koska hänen
läheisensä on Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen.
Lounaismaan Osuuspankki on Salon IoT Park Oy:n osakkeenomistaja.
Nummentalo ja Huittinen poistuivat kokouksesta klo 17.05.
Huittisen tilallle kokoukseen tuli Marjaana Mänkäri klo 17.05.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lainan myöntäminen Salo IoT Park Oy:lle
886/02.05.03.01/2019
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 96
Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi, puh:02 778 2201,
anna-kristiina.jarvi@salo.fi; kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, puh:
02 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi
Valmet Automotive suunnittelee akkujen suursarjatuotannon aloittamista
Salo IoT Campuksella Salossa. Toteutuksesta on käyty keskusteluja Salo
IoT Park Oy:n ja Salon kaupungin kanssa ja tavoitteena on tuotannon
käynnistys vielä tämän vuoden aikana. Salo IoT Campus tarjoaa
akkutuotantoon vahvaa teknologiaosaamista ja valmista infrastruktuuria.
Akkuvalmistuksen työllisyysvaikutus on useita satoja henkilöitä.
Salo IoT Park Oy anoo kaupungilta lainaa voidakseen tehdä yhtiön
omistamissa Salo IoT Campuksen tiloissa muutostöitä, jotka
mahdollistavat Valmet Automotiven suunnitteleman tuotannon aloittamisen
campukselle. Salo IoT Park Oy:n on tehtävä tiloissa erittäin nopealla
aikataululla muutostöitä, joita rahoitetaan kaupungin myöntämällä lainalla.
Lainapääoma on 2 000 000 euroa ja laina-aika päättyy 31.12.2029.
Salo IoT Park Oy on 16.2.2017 perustettu yhtiö, jonka toimialana on
omistaa ja hallita Salon kaupungissa sijaitsevaa Salo IoT Campuksen
kiinteistöä, vuokrata kiinteistöä ja sen tiloja sekä muutoinkin luovuttaa
kiinteistön käyttöoikeuksia. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 36
prosenttia, 4capes Oy:n 32 prosenttia ja Lounea Oy:n, Lounaismaan
Osuuspankin, Aurora Ventures Oy:n ja Hans Strömbergin kunkin 8
prosenttia.
Kuntalain 129 § mukaan kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta
vakuutta, jos se vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä
tehtävistä tai jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Lainan antamisesta on
lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.
Myönnettävä laina ei vaaranna Salon kaupungin kykyä vastata laissa
säädetyistä tehtävistä. Lainan ehdot on laadittu markkinaehtoisesti ja
lainalle saadaan luottosopimuksen ehtojen mukaisesti kuntalain 129 §
mukainen vastavakuus. IoT Parkin kanssa on käyty neuvotteluja lainan
ehdoista. Luottosopimus on liitteenä.
Kuntalain 95 §:ssä on seuraava säännös asian käsittelemisestä
valtuustossa:
”Valtuustossa käsiteltävät asiat
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on
valmisteltu 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen,
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu,
päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.”

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 96

5/2019

10

04.03.2019

Harjula-Prättälän Kuntalaki-teoksessa (s. 650) todetaan seuraavaa:
”Kokouskutsussa mainitsemattoman mutta valmistellun asian valtuusto voi
ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellytyksenä on asian kiireellisyys, joka yleensä tarkoittaa, ettei asiaa
enää seuraavassa kokouksessa ehditä käsitellä tai että käsittelyn
siirtäminen joka tapauksessa aiheuttaisi kunnalle merkittävää
oikeudellista, taloudellista tai muuta haittaa. Käsiteltäväksi ottamisesta
tehdään erillinen päätös.
Lainaa varten ei ole varattu määrärahaa kaupungin talousarvioon vuodelle
2019, joten se edellyttää kaupunginvaltuuston käsittelyä. Hankkeen
aikataulun johdosta asia olisi käsiteltävä mahdollisimman nopeasti. Asian
käsittely kiireellisenä perustuu siihen, että käsittelyn viivästymisestä
seuraisi merkittäviä taloudellisia menetyksiä kaupungille ja sen
osakkuusyhtiölle. Asiaa ei ole mainittu kaupunginvaltuuston 4.3.2019 klo
18 kokouksen kokouskutsussa. Kaupunginvaltuusto voi kuitenkin
Kuntalain 95 § mukaan ottaa asian käsiteltäväkseen.
vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
- ottaa asian Kuntalain 95 § mukaisesti kiireellisenä käsittelyyn.
- myöntää tarkoitusta varten 2 000 000 euron määrärahan kohtaan
pitkäaikaisten lainojen ja antolainasaamisten lisäys.
- hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Salon kaupungin ja Salo IoT Park
Oy:n välisen lainasopimuksen.
- tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 1

Luottosopimus, lainan myöntäminen Salo IoT Park Oy:lle
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Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6.3.2019
555/00.01.01.01.01/2019
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 97
Valmistelija: hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, puh. (02) 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi.
Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona
6.3.2019 klo klo 10.00 osoitteessa: Toinen linja 14, Helsinki, Kuntatalo,
kokoushuone A3.22.
Ylimääräisen yhtiökokouksen pääaiheena on Kunnan Taitoa Oy:n ja
KuntaPro Oy:n sulautumisesta päättäminen. Kohdassa esitetään
hyväksyttäväksi sulautumissuunnitelma liitteineen ja siihen sisältyvät
päätökset. Lisäksi päätetään sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen
nimitettävän Sarastia Oy:n (suunniteltu toiminimi) siirtymäkauden
hallituksen kokoonpano, joka on esitetty esityslistassa.
Konserniohjeen kohdan 2.6 mukaan kaupunginhallitus valitsee
konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti nimettyihin kaupungin yhteisöihin
yhtiökokousedustajan tai muun vastaavan kokouksen edustajan ja antaa
tälle tarvittavat ohjeet. Lisäksi em. tahot nimeävät tarvittaessa näiden
yhteisöjen hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin Salon kaupunkia
edustavan jäsenen tai jäsenet, joilla on oikeus osallistua ja käyttää
puhevaltaa näissä yhteisöjen kokouksissa. Kunnan Taitoa Oy:n kokouksiin
yhtiökokousedustajan nimeää kaupunginhallitus.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajaksi Kunnan Taitoa Oy:n
ylimääräiseen yhtiökokoukseen 6.3.2019 apulaiskaupunginjohtaja Jari
Niemelän.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Merkittiin, että Juhani Nummentalo ja Ulla Huittinen palasivat kokoukseen
klo 17.37.
Marjaana Mänkäri poistui kokouksesta klo 17.37. Jari Niemelä ei ollut
läsnä asian käsittelyssä. Asian esitteli talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.
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Salon IoT Park Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.3.2019
849/00.01.01.01.01/2019
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 98
Valmistelija: vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen,
mikko.heiskanen@salo.fi, puh. 044 778 2044
Salon IoT Park Oy:n yhtiökokous pidetään yhtiön kutsun mukaisesti
5.3.2019 klo 15.00.
Kyseessä on osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukainen varsinainen
yhtiökokous, jossa muun muassa esitetään tilinpäätös, tuloslaskelma, tase
sekä tilintarkastuskertomus. Lisäksi yhtiökokouksessa valitaan hallituksen
jäsenet vuodelle 2019. Salon kaupungin nimeämiä hallituksen jäseniä ovat
tällä hetkellä Petri Olkinuora (hallituksen puheenjohtaja) ja Lauri Inna.
Osakassopimuksen mukaan Salon kaupungilla on oikeus valita kaksi
hallituksen jäsentä.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajaksi Salon IoT Park Oy:n
varsinaiseen yhtiökokoukseen vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskasen,
antaa toimiohjeen, sekä nimeää kaksi hallituksen jäsentä.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi Salon IoT Park
Oy:n hallituksen jäseniksi Petri Olkinuoran, jota esitetään hallituksen
puheenjohtajaksi, ja Lauri Innan.
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04.03.2019

Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 99

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Vs. kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin, että käsiteltäviä asioita ei ollut.
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04.03.2019

Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 100

Kaupunginhallituksen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 25.2. 3.3.2019 tehdyt kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
kuntalain 91 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy päätökset täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin
ne kuntalain mukaan ovat otettavissa kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen klo
17.45.
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04.03.2019

Kaupunginvaltuuston 4.3.2019 päätösten täytäntöönpano
462/00.02.00.00/2019
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 101

Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston seuraavat päätökset
kokouksesta 4.3.2019 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää
panna ne täytäntöön seuraavasti:
Lisämääräraha osakassopimuksen mukaisen lisärahoituksen
sijoittamiseksi Salo IoT Park Oy:lle
Talouspalvelut, Salo IoT Park Oy
Lainan myöntäminen Salo IoT Park Oy:lle
Talouspalvelut, Salo IoT Park Oy
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Merkittiin, että kokousta jatkettiin klo 21.36, jolloin Pertti Vallittu saapui
kokoukseen.
Ulla Huittinen ja Juhani Nummentalo eivät osallistuneet tämän asian
käsittelyyn esteellisyyden vuoksi.
Kaupunginhallitus päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen
pohjalta.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kokous päättyi klo 21.38.
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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: 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100 ja 101

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 97 ja 98

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: 97 ja 98

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.

