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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 189

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 13.05.2019 § 190

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 20. toukokuuta 2019 ja tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan kaupungin tietoverkossa 21. toukokuuta 2019.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Nyyssönen Jonna ja Suonio-Peltosalo Elina.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 191

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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Asuntopoliittinen ohjelma 2030, ohjelmaluonnos
1147/00.01.02.00/2019
Kaupunkikehityslautakunta 23.04.2019 § 93
Valmistelija: erityisasiantuntija Riikka Nurmi, riikka.nurmi@salo.fi, p. 044
778 7708
Salon kaupungin asuntopolitiikka toteuttaa kaupungin strategiaa erityisesti
elinkeinopoliittisten ja asukkaiden hyvinvointia koskevien tavoitteiden
osalta. Kaupungin vetovoima syntyy kiinnostavien työpaikkojen ohella
monipuolisesta, edullisesta ja laadultaan hyvästä asuntotarjonnasta.
Alueen arvostusta kasvattaa lisäksi arjen sujuvuus, esteettömyys, hyvät
palvelut ja luonnonläheisyys.
Asuntopoliittisessa ohjelmassa on tarkasteltu asuntoasioiden nykytilaa,
kaupungin edellytyksiä asuntopolitiikan toteuttamiselle tulevaisuudessa
sekä laadittu asuntopoliittiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset vuoteen
2030 asti.
Asuntopoliittinen ohjelma on laadittu vuoden 2018 aikana
kaupunkikehityspalvelujen palvelualueella. Ohjelman laadinnasta on
vastannut kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo 7.11.2018 saakka, jonka
jälkeen kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi. Ohjelma on laadittu
yhteistyössä monialaisen ohjelmatyöryhmän kanssa. Ohjelmaluonnokseen
on ollut avoinna kommenteille Otakantaa.fi –palvelussa 18.2.-8.3.2019
välisen aikana. Kommentit on käsitelty ohjelmatyöryhmän kokouksessa
15.3.2019.
Salon kaupungin asuntopoliittisena visiona on, että kaupungin kaikille
asukkaille olisi tarjolla heidän elämäntilanteeseensa sopiva asunto sekä
viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. Visio tukee Salon kaupungin strategista
tavoitetta suunnata alueen voimavarat kaupungin elinvoiman
palauttamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja väestön kasvuun sekä
tulevaisuuden kilpailukyvyn edistämiseen.
Vision toteuttamiseksi asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet
ovat:
1. Kaupunki harjoittaa aktiivista ja johdonmukaista maapolitiikkaa niin, että
uudet asuinalueet voidaan kaavoittaa kaupungin omistuksessa olevalle
maalle. Yksityistä maata kaavoitettaessa solmitaan aina
maankäyttösopimus, jossa määritellään asuntorakentamisen aikataulu
ja muut toteutusehdot.
2. Määrälliset tavoitteet
 Kaupungin omistuksessa on raakamaata 10 vuoden tarvetta vastaava
määrä, kaavoitettua aluetta viiden vuoden tarve ja kunnallistekniikan
piirissä olevia tontteja kahden vuoden tarvetta vastaava määrä.
 Kaupunki pyrkii pitämään yllä kysyntää vastaavaa
pientalotonttitarjontaa kaikissa kaupungin taajamissa.
 Kaupunki ohjaa kerrostalotuotantoa pääsääntöisesti keskustaan.
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 Kaupunki tarjoaa sosiaalista asuntotarvetta varten tontteja
tarkoitukseen soveltuvilta paikoilta ja hankkii tarpeen mukaan asuntoja
kerros- ja rivitaloista vapailta markkinoilta. Tarvittaessa asuntojen
varaamisesta voidaan sopia esimerkiksi kaavoitusmaksun sijaan.
3. Kohtuuhintaisen ja monimuotoisen asumisen mahdollistaminen eri
asukasryhmille
 Kaupunki kehittää omistamaansa vuokra-asumista niillä alueilla, joissa
luonnolliseen kysyntään perustuvat vuokratulot kattavat asuntojen
ylläpitokustannukset.
 Kaupunki varautuu tulevaisuuden asumistarpeisiin keinoilla, joilla
ikääntyvien ihmisten ja muiden erityisryhmien laadukas asuminen ja
palveluiden järjestäminen pystytään turvaamaan. Keskeisinä keinoina
ovat esteettömyyden varmistaminen sekä asunnottomuuden
ehkäiseminen.
 Kaupunki on avoin uudenlaisille kokeiluille sekä toiminta- ja
liiketoimintamalleille, kuten osuuskuntamallille.
4. Vetovoimainen keskusta-asuminen asuinalueiden profiloinnin ja
personoinnin kautta
 Kaupunki valitsee pilottialueet; esimerkiksi Ollikkala, Moisio ja
asemanseutu.
 Kaupunki kartoittaa maaseutukeskusten vetovoimatekijät ja markkinoi
niitä
 Kaupunki parantaa alueiden viihtyvyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä
sekä pyrkii tunnistamaan tulevaisuuden kehittämistoimenpiteitä ja
kehitysaihioita
 Kaupunki laatii alueille markkinointisuunnitelmat tukemaan uusien
asukkaiden houkuttelua Saloon.
 Kaupunki hyödyntää alueiden kehittämisessä ennakointia, asukkaiden
ja avaintoimijoiden osallistamista sekä osallistavaa budjetointia.
5. Kehittämishanke – asuntomessut
 Kaupunki tutkii hyvää arkea, asumisen vaihtoehtoja ja tulevaisuuden
ratkaisuja.
 Kaupunki kehittää uutta kaupunginosaa, joka mahdollistaa hyvän
saavutettavuuden, uudenlaiset ratkaisut ja asumisen palveluiden
kehittymisen.
Kaupungin kärkihankkeet, tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä,
tulevaisuuden asuminen sekä asunnottomuuden toimenpideohjelma
tukevat kaupungin strategisia tavoitteita ja asuntopoliittisen ohjelman
tavoitteita.
Tavoitteen ja toimenpiteiden toteutuminen edellyttää keskinäistä
yhteistyötä kaikkien asumispalveluja tuottavien yksityisten, julkisten ja
kolmannen sektorin yhteisöjen sekä asukkaiden kesken niin
asuntotuotannossa kuin asuntojen markkinoinnissakin.
Salon asuntopoliittinen ohjelma kokonaisuudessaan löytyy liitteenä.
Kaupunkikehitysjohtaja:
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Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Salon kaupungin
asuntopoliittisen ohjelman.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 192
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy liitteen mukaisen Salon kaupungin asuntopoliittisen ohjelman.
Päätös:
Merkittiin, että kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi esitteli
kokouksessa asuntopoliittista ohjelmaa ja poistui kokouksesta klo 17.46.
Saija Karnisto-Toivonen ehdotti Elina Suonio-Peltosalon ja Saku Nikkasen
kannattamana, että asia jätetään pöydälle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Liitteet

Liite 1

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

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että Jonna Nyyssösen ym. valtuustoaloite todetaan
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 193
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite hiilinielun lisäämiseksi peltojen
metsityksellä
3946/00.01.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 17.12.2018 § 184
Antti Olkinuora teki Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Peltojen metsittäminen on suunniteltu toimenpide, jossa
maatalouskäytössä tai joutomaana ollut maa-ala palautetaan tuottavaksi
metsämaaksi.
Aloitteessa pyydetään Salon kaupunkia selvittämään omistamansa
tarpeettoman ja käyttämättömänä olevan metsitykseen sopivan pelto-ja
joutomaan, ja näiden alueiden soveltuvuuden metsitykseen.
Tarkoituksena on,että kaupunki metsittää tarkoitukseen sopivan
tuottamaton jouto/peltomaan ja lisää hiilinielua luonnonmukaisella tavalla.
Salossa 13.12.2018
Perussuomaisten valtuustoryhmä
Antti Olkinuora
Sanna Leivonen
Jani Hirvimäki
Mikko Lundén
Tapio Äyräväinen
Heikki Tamminen”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 23.04.2019 § 86
Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, puh. 02 778
5400
Kaupunki on vuokrannut kaikki viljelyskäyttöön soveltuvat ja tukikelpoiset
pellot. Yksittäisiä pienempiä pelto- tai joutomaita on vuosien varrella
todettu viljelyskäyttöön kelpaamattomiksi. Tällöin näitä on metsitetty, mikäli
niille ei ole ollut tarvetta esim. laidunmaiksi vuokrattaviksi tai
erityistapauksissa suojelunäkökohdat eivät ole puoltaneet metsitystä.
Luonnonvarakeskuksella on käynnissä hanke, jossa kartoitetaan
metsittämiseen soveltuvia alueita. Hankkeen valmistuttua meillä on
tarkempaa tietoa tulevista linjauksista ja tavoitteista.
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Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että jatkossakin avoin
peltomaisema pidetään viljelykäytössä ja se on myös osa
kulttuurimaisemaa. Myöskin erilaisilla niittymailla on merkitystä luonnon
monimuotoisuuden kannalta ja osaa niistä voidaan hoitaa ja ylläpitää
erilaisella laidunnuksella.
Periaatteena on pidetty, että kaupungin maa-alueet ovat tuottavassa
käytössä ja tässä mm. harkittu joutomaiden metsittäminen tukee hyvin
hiilinielujen lisäämistarvetta luonnonmukaisella tavalla.
Asia on käsitelty maapoliittisessa ja yleiskaavallisessa ohjausryhmässä.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitus antaa seuraavan vastauksen
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi:
"Salon kaupunki jatkaa harkittua metsitykseen sopivien jouto- ym. maiden
metsitystä parantaen näin mm. tuottavuutta ja hiilinielutavoitteita.
Luonnonvarakeskuksen hankkeen valmistuttua otetaan huomioon sen
mukaiset linjaukset ja tavoitteet."
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 194
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää
-antaa valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen: "Salon kaupunki
jatkaa harkittua metsitykseen sopivien jouto- ym. maiden metsitystä
parantaen näin mm. tuottavuutta ja hiilinielutavoitteita.
Luonnonvarakeskuksen hankkeen valmistuttua otetaan huomioon sen
mukaiset linjaukset ja tavoitteet." Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen
loppuun käsitellyksi.
-ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä oppilasryhmille
972/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 42

Osmo Friberg teki seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä oppilasryhmille
Salossa, matkat olisivat ilmaisia välillä klo 9-15 koulupäivänaikana
matkalla tulee olla opettaja mukana. Aloitteen tavoitteena on mahdollistaa
todellista tasaarvoa oppilaiden välillä, kun keskustassa sijaitseva koulu
pääsee helposti mm elektroniikka museoon on toisaalla esimerkiksi
vaskion koululla se huomattavasti vaikeampaa, kun oppilasryhmä matkat
kaupungin joukkoliikenteessä olisivat ilmaisia olisi se Vaskioltakin hyvin
tavoitettavissa.Esimerkiksi Helsingin kaupunki on mahdollistanut kyseiset
matkat vuoden alusta.
Salossa 01.03.2019 Osmo Friberg KoK "
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmistelvaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 23.04.2019 § 85
Valmistelija: johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola,
tanja.ahola@salo.fi, p. 02 778 7714
Aloitetta on tarkasteltava koko kaupungin näkökulmasta. Lasten ja nuorten
palvelujen alaisuudessa olevien koulujen ja päiväkotien talousarvioihin on
varattu määrärahaa aloitteessa mainittuihin retkiin. Esitys
joukkoliikennematkojen muuttamisesta ilmaiseksi oppilasryhmille ei
vähennä kaupungin kustannuksia, vaan ainoastaan vaihtaa maksavan
palvelualueen, sillä ilmaista matkustusta ei ole.
Syksyllä käynnistyvän joukkoliikenteen parempi palvelutaso mahdollistaa
retkien tekemiseen jatkossa joukkoliikenteellä entisten tilausajokuljetusten
sijaan. Tällöin on ehkä mahdollista toteuttaa samoilla määrärahoilla
useampia retkiä. Niin ikään kaupunkikehityslautakunnan päätös
tasataksasta ja siitä, että alle 17-vuotiaat matkustavat lastenlipulla tekee
linja-autosta edullisen tavan toteuttaa kouluretkiä. Tasataksa ja kahden
tunnin vaihto-oikeus myös varmistavat sen, että kaupungin
joukkoliikenteessä voi tasa-arvoisesti kulkea sekä keskustan alueella että
kauempaa keskustaan.
Opintoretkiä varten koulut voivat hankkia Waltti-arvokortin, jolla koko
ryhmän matkustus maksetaan sujuvasti kerralla. Kun ryhmät matkustavat
arvokorteilla, rekisteröityy heidän matkustuksensa lippu- ja
maksujärjestelmään ja liikennepalvelut saavat arvokasta tietoa, miten
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joukkoliikennettä käytetään ja kalusto riittää. Maksamalla matkustuksesta
myös varmistetaan, että kaupungin ostaman joukkoliikenteen
kustannukset kohdentuvat oikein sitä käyttäville palvelualueille.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta päättää, että aloite ei anna aihetta
toimenpiteisiin.
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle, että se merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 195
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtusutoaloitteeseen valmistellun vastauksen tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Salon kaupungin lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä
vuonna 2020
1397/00.04.01/2019
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 196
Valmistelijat: terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala, puh. 02 7723650 ja apulaiskaupunginjohtaja
Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi, puh. 02 778 2059
Sairaanhoitopiirin perussopimuksessa edellytetään, että sairaanhoitopiirin
tulee varata jäsenkunnille ja Turun yliopistolle tilaisuus esitysten
tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä sairaanhoitopiirin
talousarvion valmistelun yhteydessä. Sairaanhoitopiiri pyytää esityksiä
10.5.2019 mennessä. Lausuntoa pyydetään Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin vuosille 2019-2020 laatimasta strategiasta, jonka
painopisteiksi on määritelty:
1. Potilaan osallisuuden ja asiakaskokemuksen huomioiminen
2. Palvelu- ja hoitoketjujen kehittäminen palveluiden saatavuuden,
vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen
3. Osaamisen ja palveluiden kehittäminen yhteistyössä kotimaisten ja
kansainvälisten yhteistyöverkostojen kanssa
4. Henkilöstön työssä jaksamisen ja yhdenvertaisen kohtelun turvaaminen
5. Kestävän kehityksen edistäminen
Lisäksi VSSHP:ssä on tarkoituksena laatia erillinen digistrategia
ohjaamaan digitalisaatiokehitystä alueellaan.
Sairaanhoitopiirin strategia ja tuottavuusohjelma
Vuosille 2012-2021 laaditun talouden vakauttamisohjelman avulla
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on pystynyt hillitsemään vuoteen 2017
asti jäsenkuntalaskutuksen kasvua 3,2 %:iin, sisältäen sairaanhoitopiirin
vastuulle siirtyneen ensihoidon ja päivystyksen palvelut, ja kattamaan
alijäämän.
Vuonna 2017 tapahtunut Turun psykiatrian toiminnan siirto nosti
jäsenkuntalaskutusta 4,1 %:iin. Salo on kehittänyt systemaattisesti omaa
psykiatriatrista palvelua yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.
Huolimatta siitä, että psykiatrisen oman osaamisen tasoa on nostettu
määrätietoisesti, salolaisten vaativan psykiatrisen hoidon saatavuus
erikoissairaanhoidosta on heikentynyt. Salo edellyttää, että psykiatriseen
hoitoon pääsyn edellytykset ovat kaikissa kunnissa yhteneväiset.
Kasvava palveluiden tarve, uusien hoitomenetelmien ja kalliiden
lääkkeiden käyttöönotto sekä henkilöstömenojen kasvu aiheuttavat
kuitenkin kustannuspaineita. Sairaanhoitopiiri onkin käynnistänyt
tuottavuusohjelman, jonka avulla pyritään toiminnan tuottavuuden
parantamiseen heikentämättä palveluiden laatua.
Valtioneuvosto on pyrkinyt viime vuosina parantamaan kuntien heikkoa
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taloudellista asemaa erilaisin tavoin, mm. henkilöstön palkkoihin ja
työaikaan kohdistuvin toimenpitein. Erityisesti ne kunnat, joissa väestön
ikärakenne muuttuu vanhusvoittoisemmaksi ja työikäisen väestön määrä
vähenee, ovat taloudellisesti hankalassa tilanteessa. Säästöjä haetaan
erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluista, joissa palvelujen
tuotantokustannukset ovat suuria. Salossa kustannuksia on hillitty omia
palvelutuotannon prosesseja aktiivisesti kehittämällä ja siirtymällä
kevyempiin palveluihin ja hyödyntämällä digitalisaation tuomia
mahdollisuuksia aiempaa enemmän.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottavuusraportin mukaan
Varsinais-Suomessa on todettavissa merkittävä tehottomuudesta johtuva
kustannuspoikkeama ja erikoissairaanhoidon käyttö on laskennalliseen
väestön tarpeeseen nähden liiallista. Syynä ovat sekä
perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkojen ja kotisairaalapalveluiden
että palveluasumisen paikkojen riittämättömyys. Erikoissairaanhoidon
kustannusosuuden kasvu onkin heikentänyt merkitsevästi kuntien
mahdollisuutta vahvistaa tarkoituksenmukaisesti omaa
perusterveydenhuoltoaan rahoituksen painopisteen siirryttyä omasta
toiminnasta erikoissairaanhoitoon. Tämä on vähentänyt myös kunnissa
tehtävän ennaltaehkäisevien palveluiden osuutta, joka pitemmällä
tähtäimellä johtaa sairaanhoidollisten menojen kasvuun.
Erikoissairaanhoidon menojen vähenemisestä kertyvä säästö tulisikin
osaksi suunnata ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Perusterveydenhuollon
rahoituksen riittämättömyys on johtanut toimintakenttään nähden liian
vähäiseen henkilöstöresurssin määrään. Erityisesti lääkärivakanssien
määrä on heikentänyt vastaanotoille pääsyä, kuormittanut
hoitohenkilökuntaa ja pidentänyt hoitojonoja.
Palvelurakenteen ja hoitopolkujen tarkastelemista tulisi jatkaa yhteistyössä
erikoissairaanhoidon ja alueen kuntien kanssa. Tarvittaessa tarkasteluun
olisi otettava mukaan myös sosiaalityön asiantuntijoita. Erityisesti tämä
olisi tärkeää pohdittaessa vanhuksia, vammaisia, lapsia ja nuoria sekä
päihdeongelmaisia käsitteleviä hoitopolkuja. Hoitoketjutyössä voitaisiin
tarkemmin perehtyä eri kuntien realistisiin mahdollisuuksiin toteuttaa
suunniteltua mallia. Toisaalta eri kuntien välinen yhteistyö hoitoketjujen
kokonaisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa kaipaa vahvistamista.
Lausuntopyyntöön sisältyy kolme konkreettista toimenpide-ehdotusta
tuottavuusohjelman toteuttamiseksi.
• selvitetään sairaanhoitopiirin toiminnan suurin tuottavuuspotentiaali ja
määritellään toimenpiteet, joiden avulla voidaan nopeasti pienentää
jäsenkuntien maksuosuuksien kasvua
• suunnitellaan pitkän aikavälin koko maakuntaa koskeva
toimenpideohjelma terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja
kustannustehokkuuden parantamiseksi keinoina toimivien hoitoketjujen
rakentaminen, erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen ja
toiminnallisten päällekkäisyyksien poistaminen tarkastelemalla ketjuja
yhteistyössä alueen kuntien kanssa
• vahvistetaan sairaanhoitopiirin omaa muutosjohtamiskykyä
tuottavuuspotentiaalin realisoimiseksi toimintatapojen muutoksella,
erillishankkeilla ja toimintojen uudelleenorganisoinnilla ja kytkemällä niihin
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digistrategia.
Tuotavuusohjelmaan kirjatut toimenpiteet ovat asianmukaisia ja
tarpeellisia. Kuntien kanssa käytävän avoimen ja tiiviimmän
keskusteluyhteyden syntyminen on välttämätöntä suuremman
tuottavuuspotentiaalin saavuttamiseksi. Erityisesti vuoropuhelua tarvitaan
uudistettaessa toimintatapoja ja arvioitaessa uudistusten vaikutusta
erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen ja
uudistuksen taloudellisista vaikutuksista kunnissa, sillä riskinä on tehtävien
ja kustannusten siirtyminen jäsenkunnille. Yhteisen sopimus- ja
neuvottelumenettelyn avulla voidaan luoda yhteinen näkemys toiminnan
tavoitteista ja toteutustavoista ja päästä yhteiseen sopimukseen
palveluiden sisällöstä.
Sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteisessä järjestämissuunnitelmassa
ehdotettu terveydenhuollon foorumi, jonka avulla koordinoidaan
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistä kehittämistä, on
kannatettava ehdotus, jonka toteuttamiseen Salon perusterveydenhuolto
haluaa osallistua sekä lääkäri-, hoito- ja terapiatyön osalta.
Salo pitää koko maakuntaa koskevaa toimenpideohjelmaa hyvänä ja
kannatettava suunnitelmana pitkäjännitteisen kehittämistyön
toteuttamiseksi. Toimenpideohjelman pohjana tulisi olla yhteinen
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
päivityksineen. Toimivat ja yhdessä laaditut, paikalliset olosuhteet
huomioonottavat hoitoketjut parantavat palveluiden oikea-aikaista
saatavuutta ja hoidon yhdenmukaisuutta koko maakunnan alueella.
Hoitoketjujen rakentamisessa tulisi nykyistä paremmin huomioida kuntien
ja kuntalaisten yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa ja
saavutettavuudessa.
Sairaanhoitopiirin tuottavuuspotentiaalin toteuttaminen vaatii
toimintatapojen muutoksia. Toimivat hoitoketjut erikoissairaanhoidosta
perusterveydenhuoltoon edellyttävät hyviä konsultaatiokäytäntöjä.
Potilaiden siirtyminen yhä nopeammin perusterveydenhuollon vastuulle
vaatii hyviä ja oikea-aikaisia konsultaatiomahdollisuuksia
erikoissairaanhoitoon. Tulevat digitaaliset palvelut voitaisiin suunnitella
palvelemaan myös tätä tavoitetta. Ennen niiden toteutumista
pikakonsultaatiot pitäisi pysty toteuttamaan muilla keinon, esimerkiksi
puhelimitse tai sähköisesti.
Yhteinen tietojärjestelmä on välttämätön edellytys oikea-aikaiseen
potilastiedon siirtoon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.
Uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen mahdollistaa asiakkaiden
entistä suuremman osallistumismahdollisuuden omaan hoitoonsa ja
siirtymisen kevyempien palveluiden käyttöön. Asiakkaiden näkökulman
huomioiminen toimintaa kehitettäessä parantaa asiakaskokemusta.
Kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyön lisääminen
Julkisesti järjestettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisvaltaisempi
hallinta edellyttää kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä entistä tiiviimpää
yhteistyötä ja vuoropuhelua erityisesti sellaisissa palvelujen
kehittämishankkeissa, jotka ylittävät vaikutuksiltaan organisaatiorajat.
Palvelujen sisältöjä tulee kehittää yhteistyössä hyödyntämällä
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Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaa.
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma on
asiakirja, joka laaditaan yhdessä kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman hyödyntämisen
lisäksi sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteistyötä tulee lähteä edistämään
kuntien ja sairaanhoitopiirin neuvottelu- ja sopimusmenettelyn avulla.
Neuvottelu- ja sopimusmenettelyllä kyetään kehittämään sairaanhoitopiirin
talousarvion laadintaprosessia. On odotettavaa, että kuntien taloudellinen
asema tulevaisuudessa kiristyy mm. väestörakenteen muutoksesta
seuraavan palvelutarpeiden kasvun seurauksena. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen kustannusten ennakoinnin, kustannuskasvun hillinnän ja
resurssien nykyistä tarkoituksenmukaisen kohdentamisen näkökulmasta
kuntien ja sairaanhoitopiirin nykyistä tiiviimmälle ja jäsentyneemmälle
neuvottelu- ja sopimusmenettelylle on olemassa tarve. Kuntien ja
sairaanhoitopiirin yhteistyön sekä neuvottelu- ja sopimusmenettelyn
konkretisoimiseksi kuntien ja sairaanhoitopiirin on perusteltua laatia
vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä palvelusopimus.
Palvelusopimuksessa tulee ottaa huomioon muun ohella seuraavat asiat:
1. sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma;
2. väestökehitys
3. palveluiden tarve
4. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon keskeisimmät
kehittämishankkeet
5. taloudelliset reunaehdot
6. arvioitu palvelujen käytön volyymin muutos (asukasmäärän ja
ikärakenteen
muutokset)
7. kustannustason muutokset (palkat, lääkkeet, hoitotarvikkeet,
diagnostiset
palvelut)
8. poistojen ja muiden vuotisten pääomakustannusten kehitys
9. tuottavuuskehitys ja tuottavuutta lisäävät toimenpiteet
10. tavoitteet ja toimenpiteet vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Palvelusopimuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota sairaanhoitopiirin
talousarvion tavoitetasoon. Jotta palvelusopimuksesta muodostuisi
yhteistyötä tukeva asiakirja, tulee palvelusopimuksen toteutumiseen
seurantaan luoda myös oma prosessinsa ja mallinsa.
Palvelusopimuksen lisäksi sairaanhoitopiirin investointien käynnistäminen
ja suunnittelu on toteutettava jatkossa tiiviissä yhteistyössä kuntien
kanssa. Sairaanhoitopiirin investoinnit ovat yleensä kustannuksiltaan
merkittäviä ja niillä on usein vaikutusta myös muuhun perustason sosiaalija terveydenhuoltoon. Esitetyistä syistä, sairaanhoitopiirin investoinnit tulee
sisällyttää kuntien ja sairaanhoitopiirin neuvottelu- ja sopimusmenettelyn
piiriin ja osaksi palvelusopimusta.
Oheismateriaalina on lausuntopyyntö, toiminnalliset tavoitteet 2019 ja
digistrategialuonnos.
Kaupunginjohtaja:
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Kaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille
edellä olevan lausunnon sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä
vuonna 2020.
Päätös:
Merkittiin, että Ulla Huittinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi, koska hän on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
hallituksen jäsen.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Asumisessa syntyneiden lietteiden vastaanotto- ja käsittelysopimus
2041/14.06.01/2017
Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 261
Valmistelija rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Esa Nieminen,
esa.nieminen@salo.fi, 02 778 2302
Kaupunginjohtaja on ilmoittanut käyttävänsä otto-oikeutta Liikelaitos Salon
Veden johtokunnan päätökseen 9.11.2017 § 22, joka koskee asumisessa
syntyneiden lietteiden vastaanotto- ja käsittelysopimusta. Johtokunnan
päätöksen lainmukaisuus ja sopimuksen mukaisuus tulee selvittää.
Liikelaitoksen johtokunnan käsittely 20.9.2017 § 13.
”Lounais-Suomen jätehuolto on lähestynyt Salon Vettä seuraavan
sisältöisellä sopimuksella, kohdat 2 ja 3:
” 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS
Tällä sopimuksella sovitaan kunnan vastuulla olevan Salon kaupungin
alueella syntyneen sako- ja umpikaivolietteen vastaanotosta ja käsittelystä
Salon kaupungin keskusjätevedenpuhdistamolla.
3. TAUSTA
LSJH:n omistajakunnat ovat osakassopimuksessa antaneet yhtiön
tehtäväksi huolehtia osakkaiden vastuulle jätelain mukaan kuuluvat
jätehuollon palvelutehtävät.
Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa
asumisessa syntyvä sako- ja umpikaivolietteen käsittelyn järjestäminen on
jätelain (2011/646) mukaan kunnan vastuulla.”
Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen.
Lisäksi johtokunta antaa toimitusjohtajalle valtuudet allekirjoittaa sopimus.
Liitteenä on myös Salon Veden hinnasto, mukana lietteiden
käsittelymaksujen voimassa olevat hinnat. Liikelaitoksella on oikeus
muuttaa taksoja johtokunnan päätöksellä.
Toimitusjohtaja:
Johtokunta päättää hyväksyä esitetyn ehdotuksen.
Päätös:
Johtokunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja
selvitettäväksi miten vastaava sako- ja umpikaivolieteasia on muualla
järjestetty.”
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Liikelaitoksen johtokunnan käsittely 8.11.2017 § 22
”Liikelaitos Salon Vesi huolehtii alueellaan jätevedenpuhdistuksesta.
Pääosa jätevedestä tulee puhdistamolle putkistoa pitkin ja osan
kuljetusyritykset tuovat puhdistamolle. Nykyisin Liikelaitos Salon Vesi
laskuttaa suoraan kuljetuksen suorittanutta yritystä tuodusta lietteestä.
Samoin toimii selvityksen mukaan pääosa kaupungeista mm. Lohja,
Forssa ja Loimaa.
Uudessa järjestelmässä vastuu lietteen kuljetuksesta kuuluisi
kuljetusyritykselle ja puhdistaminen Liikelaitos Salon Vedelle.
Asiakkaan laskutus siirtyisi jätehuoltoyhtiölle. Sopimusehdotus on liitteenä.
Toimitusjohtaja:
Toimitusjohtaja ehdottaa, että jatketaan nykyisen olemassa olevan
käytännön mukaan eli Liikelaitos Salon Vesi laskuttaa suoraan
kuljetusyrityksiä ja kuljetusyritys asiakasta.
Päätös:
Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen."
Valmistelu kaupunginhallitukselle
1 Jätelaki
Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kunnan on järjestettävä
vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa
asumisessa syntyvien jätteiden jätehuolto, mukaan lukien sako- ja
umpikaivoliete. Lain 34 §:n mukaan kunnan on jätehuollon järjestämisessä
huolehdittava siitä, että jätteen keräys ja kuljetus järjestetään ja
mitoitetaan siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen
määrää ja laatua ja että jätteenkuljetuksen ja jätteen alueellisen
vastaanoton järjestelyistä tiedotetaan riittävästi ja riittävän usein.
Lain 35 §:n mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta
riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja
kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on noudatettava kunnan
jätehuoltomääräyksiä. Jäte on toimitettava kunnan määräämään
vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.
Jätelain 43 §:n mukaan kunta voi päätöksellään siirtää sille tässä laissa
säädetyn jätteen vastaanoton, kuljetuksen ja käsittelyn, 82 §:ssä
tarkoitetun jätemaksujen laskutuksen ja 93 §:n 1 momentissa tarkoitetun
jäteneuvonnan sekä näihin välittömästi liittyvät hallinnolliset tehtävät, joihin
ei sisälly julkisen vallan käyttöä, tätä varten perustetulle yhtiölle, jonka
kunta yhdessä muiden kuntien kanssa omistaa. Kunta vastaa siitä, että
siirretyt jätehuollon palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi jätelain ja sen
nojalla annettujen säännösten mukaisesti.
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2 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n perustaminen ja
osakassopimuksen hyväksyminen
Salon kaupunginvaltuusto on 7.4.2014 § 42 hyväksynyt Rouskis Oy:n ja
Turun Seudun Jätehuolto Oy:n yhdistymisen ja siihen liittyvät
yhdistymisasiakirjat. Kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kohdan 2
mukaisesti valtuusto siirsi Salon kaupungin jätehuollon palvelutehtävät
jätelain 43 § 1 momentin mukaisesti uudelle yhtiölle (Lounais-Suomen
Jätehuolto Oy:lle, LSJH Oy). Tarkemmin palvelutehtävistä on sovittu
osakassopimuksessa.
Osakassopimuksen 3 ja 4 kohtien mukaan uuden yhtiön tehtävänä on
ensisijaisesti huolehtia osakaskuntien vastuulla olevien palvelutehtävien
järjestämisestä. Jätteiden vastaanotto, kierrätys, hyödyntäminen ja
loppusijoitus kuuluvat palvelutehtäviin. Osakassopimuksen 7 kohdan
mukaan kunnat eli osakkaat sitoutuvat omassa toiminnassaan
myötävaikuttamaan yhtiön toimintaan siten, että yhtiö pystyy tarjoamaan
palveluja kohtuullisin hinnoin. Osakkaat ohjaavat kaikki vastuullaan olevat
yhdyskuntajätteet yhtiön vastaanottoon, hyödyntämiseen ja käsittelyyn.
Osakassopimuksen 15 kohdassa on määräyksiä sopimusrikkomusten
seuraamuksista. Mikäli osakas syyllistyy olennaiseen
sopimusrikkomukseen eikä 60 päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen
saatuaan korjaa sopimusrikkomusta, voi siitä seurata 200 000 euron
sopimussakko lisättynä 2 000 eurolla jokaista omistettua osaketta kohden.
3 Yhteisen jätehuoltolautakunnan perustaminen ja
jätehuoltomääräysten vahvistaminen
Jätelain 43 §:n mukaiseen jätehuollon palvelutehtävän siirtämiseen kuntien
omistamalle yhtiölle liittyy yhteisen jätehuoltolautakunnan perustaminen.
Salon kaupunginvaltuusto on 1.6.2015 § 53 hyväksynyt sopimuksen
yhteisen jätehuoltolautakunnan perustamiseksi. Jätehuoltolautakunta
huolehtii kulloinkin voimassa olevan jätelain mukaan kunnalle ja kunnan
jätehuoltoviranomaiselle kuuluvista jätehuollon tehtävistä
(viranomaistehtävät, joihin ei kuitenkaan kuulu varsinaiset
valvontatehtävät). Jätehuoltolautakunta kuuluu Turun kaupungin
organisaatioon kuntalain 51 §:n mukaisesti.
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on hyväksynyt osakaskuntien
yhteiset jätehuoltomääräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.6.2017.
Määräysten 33 §:n mukaan jätteen kuljettajan on kuljetettava kunnallisen
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Lounais-Suomen Jätehuolto
Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin.
Asumisessa syntyneiden lietteiden käsittelyä koskevat
jätteenhuoltomääräysten §:t 34-37.
4 Nykykäytäntö ja käydyt neuvottelut
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Salossa asumisessa syntyneet lietteet on vastaanotettu
keskuspuhdistamolle joko niin, että kuljetusyrittäjät tuovat lietteet
puhdistamolle tai muuhun vastaanottopisteeseen, josta ne tulevat
putkistoa pitkin. Liikelaitos laskuttaa kuljetusyritykseltä palveluhinnastonsa
mukaisen maksun.
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja liikelaitoksen välillä on käyty
neuvotteluja syksystä 2016 lukien. Tarkoituksena on ollut sopia lietteen
vastaanotosta ja käsittelystä siten, että palvelutehtävän organisointivastuu
olisi kunnallisella yhtiöllä eli LSJH:lla. Lähtökohtana oli kuitenkin, että
vastaanotto säilyy nykyisellään eli Salon keskuspuhdistamolla.
Neuvotteluissa ongelmaksi koettiin vastuukysymys kotitalouksien lieteen
laadusta. Liikelaitoksen ja kaupungin edustajien vaatimuksesta sopimus
muotoiltiin niin, että ensisijainen vastuu on kuljetusyrittäjällä ja toissijainen
vastuu kunnallisella jätehuoltoyhtiöllä. Toinen neuvotteluissa esiin tullut
kysymys liittyi kuljetusyritysten asiakastietoihin. Tämä kysymys ratkaistiin
siten, että sopimukseen kirjattiin lause, jonka mukaan LSJH ei
laskutustaan varten tarvitse eikä vaadi niiden kiinteistönhaltijoiden osoiteja muita tietoja, joiden lietteen kuljetusyrittäjä puhdistamolle toimittaa.
Asiakasrekisterin ylläpito kuuluu jätelain 143 §:n mukaan
jätehuoltoviranomaiselle.
5 Johtokunnan päätöksen arviointia
Liikelaitos Salon Veden johtokunta on toimitusjohtajan esittelystä
päätöksellään 9.11.2017 § 22 hylännyt asumisessa syntyneiden lietteiden
vastaanotto- ja käsittelysopimuksen. Nykyistä käytäntöä on päätetty
jatkaa.
Johtokunnan päätös on yksiselitteisesti Salon kaupunginvaltuuston
7.4.2014 § 42 tekemän päätöksen vastainen. Valtuusto päätti tuolloin
siirtää Salon kaupungin jätehuollon palvelutehtävät jätelain 43 §:n 1
momentin mukaisesti Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle. Johtokunnan
päätös on myös osakassopimuksen vastainen. Otto-oikeuden käyttäminen
on ollut perusteltua.
Jos sopimus kaupunginhallituksessa hyväksytään, alkaa kunnallinen
jätehuoltoyhtiö laskuttamaan taksansa mukaista maksua kuljetusyrittäjiä
tilittäen keskuspuhdistamolle tämän osuuden. Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunta on valmistelemassa vuoden 2018 jätehuoltotaksaa.
Taksan perusteista on pyydetty osakaskuntien lausunto.
Kaupunginhallituksen käsittelystä 20.11.2017 § 213 ilmenee, että lietteen
käsittelymaksut poikkeavat jätehuoltoyhtiön toiminta-alueella
huomattavasti toisistaan. Salon kaupunginhallitus on todennut
lausuntonaan 20.11.2017, että lietteen käsittelymaksujen tulisi jatkossakin
perustua nykyisiin vastaanotto- ja käsittelymaksuihin ja että
asiakasrekisterityön, neuvonnan ja valvontatehtävien kustannukset
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katettaisiin esimerkiksi perusmaksulla.
Liitteenä luonnos asumisessa syntyneiden lietteiden vastaanotto- ja
käsittelysopimukseksi.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen.
Päätös:
Saija Karnisto-Toivonen Elina Suonio-Peltosalon ja Pertti Vallitun
kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja Esa Nieminen ja Kalle
Virtanen kutsutaan kokoukseen selostamaan asiaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle Saija
Karnisto-Toivosen ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus 26.02.2018 § 93
Valmistelija rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Esa Nieminen,
esa.nieminen@salo.fi, 02 778 2302
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Esa Nieminen ja Liikelaitos
Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen ovat kaupunginhallituksen
kokouksessa selostamassa asiaa.

Lieteasiasta järjestettiin 6.2.2018 palaveri, jossa olivat läsnä
kaupunginjohtaja Lauri Inna, Esa Nieminen ja Kalle Virtanen sekä
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) edustajina toimitusjohtaja Jukka
Heikkilä ja Jaana Turpeinen.
Palaverissa todettiin seuraavaa:
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n alueella sopimukset lietteen käsittelystä
(lietteen vastaanottopisteistä) ovat tehneet Paraisten kaupunki ja Gasum.
Turun Seudun Puhdistamon osalta sopimusta ei vielä ole allekirjoitettu.
LSJH haluaa osakassopimuksen mukaisesti lieteasian hallintaansa samoin
periaattein kuin muunkin asumisperäisen jätteen osalta asiat on järjestetty.
Ennen kaikkea kysymys on siitä, että LSJH osoittaa lietteen
vastaanottopisteet. Laskutus tapahtuu samoin periaattein kuin
kotitalousjätteiden osalta tapahtuu. LSJH laskuttaa kyseistä
kuljetusyrittäjää ja tilittää vastaanottopisteen kustannukset puhdistamon
päätöksen mukaisesti lietteen vastaanottajalle. Kuljetusyrittäjä laskuttaa
kuljetuskustannukset lietteen luovuttaneelta kiinteistöltä.
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LSJH:n tarkoitus on selvittää lietteen keräyksen ja käsittelyn nykytila ja
tehdä sitten päätökset tulevaisuuden tarpeista.
Puhdistamon osalta Kalle Virtanen totesi, että lietteen vastaanotto
nykymuodossaan on ongelmallista, koska puhdistamolla vastaanotetut
lietekuormat saattavat aiheuttaa häiriöitä puhdistusprosessissa.
Seurauksena voi olla, ettei puhdistamo saavuta ympäristöluvassa
määriteltyjä puhdistustehoja. Puhdistamon kannalta olisi parempi, jos liete
vastaanotettaisiin esimerkiksi Korvenmäessä. Tästä olisi etua
puhdistamon prosessille, koska puhdistamolle johtavaan runkoviemäriin
tulee matkan varrelta muiden liittyjien jätevesiä, joka tasoittaisi
lietekuormien vaikutusta.
LSJH:n edustajat totesivat, että vastaanotto Korvenmäessä edellyttää
runkojohdon koon kasvattamista. Lietettä ei voida vastaanottaa mihinkään
altaaseen, koska siitä aiheutuu ympäristöhaittoja. Lietteen käsittelyyn
saattaa tulla uusia vaihtoehtoja Korvenmäen eko-voimalan rakentamisen
yhteydessä.
Keskustelussa todettiin, että sopimus voitaisiin hyväksyä nykytilanteen
mukaisena siten, että vastaanottopaikaksi sovitaan keskuspuhdistamo.
Tulevan ajan vaihtoehtojen kartoittamiseksi sopimus voitaisiin solmia
määräaikaisena.
Vaihtoehtoisesti sopimukseen voitaisiin kirjata sitova neuvotteluvelvoite,
jonka mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä osapuolten tulee
neuvotella tarpeelliset muutokset sopimukseen. Luonnossopimuksessa on
kuuden kuukauden irtisanomisaikaa koskeva kohta, jonka vuoksi
sopimusta ei olisi tarvetta laatia määräaikaisena. Mikäli tulevissa
neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, voidaan sopimussuhde katkaista
irtisanomisaikaa noudattaen.
Kuten aiemmasta valmistelusta ilmenee, poikkeavat puhdistamojen
lietetaksat huomattavasti toisistaan. Salon puhdistamon määrittelemät
maksut ovat huomattavan alhaisia eivätkä ilmeisesti kata kustannuksia.
Liikelaitoksen johtokunta käsittelee maksuja helmikuun kokouksessaan.
Kaupunginhallitus on 20.11.2017 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle
antamassaan lausunnossa todennut, että laskutusperusteet tulisi säilyttää
nykyisellään. Jätehuollon toimialueella ei tulisi siirtyä yhtenäistaksaan.
Asiaa voidaan vielä korostaa antamalla jätehuoltolautakunnassa Saloa
edustaville lautakunnan jäsenille toimiohje, jonka mukaan yhtenäistaksa ei
tässä vaiheessa ole perusteltu, koska se merkitsisi Salon osalta liian
suurta korotusta.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen.
Sopimuksen kohtaan 9 tehdään kuitenkin seuraava lisäys:
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Osapuolet sitoutuvat vuoden 2020 loppuun mennessä neuvottelemaan
lietteen vastaanottopaikan ja lietteen käsittelyprosessin muuttamisesta.
Mikäli asiassa ei päästä sopimukseen, voivat osapuolet irtisanoa
sopimuksen sen ehtojen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus antaa Salon edustajille Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunnassa toimiohjeen, jonka mukaan lietteen
käsittelymaksuissa ei tule siirtyä yhteiseen taksaan.
Päätös:
Merkittiin, että Leena Ahonen-Ojala poistui istunnosta tämän asian
käsittelyn aikana klo 18.57. Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo
19.07 - 19.15.
Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan käymään uudet
neuvottelut asumisessa syntyneiden lietteiden vastaanotto- ja
käsittelysopimuksesta.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 444

Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, 044 778 5001
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti 22.11.2018 § 64
(tarkastamaton pöytäkirja), että jätetaksan valmistelua sako- ja
umpikaivolietteen osalta jatketaan siten, että Salossa taksa pohjautuu
liikelaitos Salon Veden ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n välillä
neuvoteltavaan puhdistamokohtaiseen kustannukseen. Jotta Salon
jätevedenpuhdistamo voidaan osoittaa sako- ja umpikaivolietteen
vastaanottopaikaksi ja Salon kaupunginkin lausunnon mukainen
puhdistamokohtainen taksa ottaa käyttöön, on oltava myös sopimus
lietteiden vastaanotosta ja käsittelystä.
Sopimusta on viimeksi käsitelty kaupunginhallituksessa 26.2.2018 § 93
kaupunginjohtajan käytettyä otto-oikeutta liikelaitos Salon Veden
päätökseen 9.11.2017 § 22. Kaupunginhallitus päätti tuolloin valtuuttaa
kaupunginjohtajan käymään uudet neuvottelut asumisessa syntyneiden
lietteiden vastaanotto- ja käsittelysopimuksesta.
Asiasta on käyty useita neuvotteluja kaupungin sekä
jätehuoltoviranomaisen ja jätehuoltoyhtiöiden kesken.
Jätehuoltolautakunnan päätös avaa nyt mahdollisuuden
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puhdistamokohtaisen taksan toteutumiseen, joka oli Salon
kaupunginhallituksen 7.5.2018 § 192 jätehuoltolautakunnalle antaman
kannanoton mukainen.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen asumisessa
syntyneiden lietteiden vastaanotto- ja käsittelysopimuksen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Saija Karnisto-Toivonen Timo Lehden kannattamana ehdotti, että asia
jätetään pöydälle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.
Kaupunginhallitus 11.03.2019 § 120
Liikelaitos Salon Vesi ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ovat käyneet
sopimusta koskevat neuvottelut. Liitteenä oleva sopimus on kummankin
sopijapuolen hyväksymä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen asumisessa
syntyneiden lietteiden vastaanotto- ja käsittelysopimuksen.
Päätös:
Timo Lehti esitti asian palauttamista valmisteluun. Elina Suonio-Peltosalo,
Marja Ruokonen, Pertti Vallittu ja Marko Tapio kannattivat Timo Lehden
ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus asian
palauttamisesta valmisteluun, eikä siitä oltu yksimielisiä, joten oli
äänestettävä palauttamisen ja asian käsittelyn jatkamisen välillä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan kädennostolla.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä asian palauttamista valmisteluun kannatti
kymmenen jäsentä (Suonio-Peltosalo, Lehti, Lundén, Eeva, Riski,
Ruokonen, Tapio, Vallittu, Vesa, Yli-jama). Asian käsittelyn jatkamista
kannatti kolme jäsentä (Karnisto-Toivonen, Nyyssönen ja Huittinen).
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.
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Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 197
Valmistelija: kaupunginlakimies Antti Mäkelä, antti.makela@salo.fi, 02 778
2302
11.3.2019 jälkeiset muutokset sopimustekstissä
Salon kaupunginhallituksen viimeisimmän käsittelyyn sopimuksen
sisällössä tapahtuneet muutokset esitetään seuraavassa:
Kohta 4
Palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan ohjeiden vastaista
lietettä, eikä ohjeiden vastaisesti toimivan tahon lietettä, eikä muiden kuin
LSJH Oy:n hyväksymien kuljettajien toimittamaa lietettä.
Kohta 8
Lisätty mahdollisuus korjata sopimusta rikkova toiminta
sopimuksenmukaiseksi ennen sopimuksen purkuoikeuden käyttämistä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen asumisessa
syntyneiden lietteiden vastaanotto- ja käsittelysopimuksen.
Päätös:
Timo Lehti Marja Ruokosen, Pertti Vallitun, Elina Suonio-Peltosalon ja
Marko Tapion kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun seuraavin perustein:
- Hinnoittelu Salon Veden päätettäväksi, tämä kirjattava sopimukseen
selkeästi
- Voitava ottaa vastaan lietettä muiltakin eli poistetaan kirjaus, ettei voi
ottaa vastaan muilta
- EU:n tulkinta lietteen kuulumisesta jätteisiin ja sen vaikutus sopimukseen
- Osa kiinteistöistä voisi sijaintinsa mukaan kuljettaa lietteitä muuallekin,
eikä tätä tulisi sopimuksessa rajoittaa
- Sopimuksessa ei rajata mahdollisuutta ottaa lietettä vastaan Salon
ulkopuolelta
- Salon, salolaisten ja Liikelaitos Salon Veden etu tulee huomioida
sopimuksessa
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus asian
palauttamisesta, joten oli suoritettava äänestys asian käsittelyn jatkamisen
ja asian palauttamisen välillä. Äänestys toimitetaan käden nostolla.
äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä asian palauttamista kannatti 10 jäsentä (Lehti,
Riski, Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Nikkanen, Vesa, Ruokonen,
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Vallittu, Lundén). Asian käsittelyn jatkamista kannatti kolme jäsentä
(Karnisto-Toivonen, Huittinen, Nyyssönen).
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun Timo
Lehden ehdottamin perustein.
Liitteet

Liite 2
Liite 3

Kunnan järjestämisvastuulla olevien sako- ja
umpikaivolietteiden vastaanotto- ja käsittelysopimus
Liikelaitos Salon Veden hinnasto 2016-
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Kaarea Oy:n osakassopimuksen mukaisen osakekaupan tekeminen
1736/02.05.05.00/2019
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 198
Valmistelija: vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen,
mikko.heiskanen@salo.fi, puh. 044 778 2044.
Salon kaupunginhallitus on 12.11.2018 hyväksynyt Arkea Oy:n
jakautumisessa muodostuvan omistajiensa sidosyksikkönä toimivan
Kaarea Oy:n osakassopimuksen. Kaarea Oy:n osakkaita ovat Turun
kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Salon kaupunki, Paimion
kaupunki, Paraisten kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki,
Paimion-Sauvon Kansanterveys kuntayhtymä, Auran kunta ja
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä.
Osakassopimuksessa osakkaat sitoutuvat muuttamaan yhtiön
omistusosuuksia viipymättä, mutta viimeistään 1.6.2019 mennessä siten,
että ne vastaavat osakkaiden yhtiöstä ostaman palvelun yhtiöön tuomaa
liikevaihtoa suhteessa yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaiseen
kokonaisliikevaihtoon. Yhtiön omistusosuuksien muuttaminen tehdään
käytännössä niin, että muut osakkaat ostavat Turun kaupungin omistamia
osakkeita. Turun kaupungin omistusosuus Kaarea Oy:stä vuoden 2019
alussa on ollut 98,54 %.
Kaarea Oy:n osakaskokous on 4.4.2019 käsitellyt omistusosuuksien
muuttamista. Turun kaupunki on kokouksessa kertonut Kaarea Oy:n
liikevaihdon muutoksista vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon ajalta,
mistä aiheutuu myös muutoksia Turun kaupungilta ostettavien osakkeiden
määriin. Muutokset vaikuttavat pienentävästi Salon velvollisuuteen ostaa
osakkeita. Salon kaupungin Turun kaupungilta ostettavien osakkeiden
määrä on osakaskokouksen päätöksen mukaisesti 34 244 osaketta ja
yhden osakkeen arvo Kaarea Oy:n taseen 1.1.2019 mukaisesti 1,62 euroa
(substanssiarvo) eli osakkeiden kokonaiskauppahinta on 55 475,28 euroa.
Kaupan jälkeen Salon kaupungin omistus Kaarea Oy:ssä on 35 244
osaketta, joka vastaa 4,4 % osakepääomasta.
Osakekauppa tehtäisiin liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti.
Talousarviossa on osakeostoihin varattu tälle vuodelle 250.000 euron
suuruinen määräraha, joka on käyttämättä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kaarea Oy:n 34 244 osakkeen
ostamisen 55 475,28 euron kokonaishinnalla liitteenä olevan
kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Oikaisuvaatimus työllisyyspalveluiden esimiehen valintaa koskevasta viranhaltijapäätöksestä
1126/01.01.01.01/2019
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 199
Valmistelija: vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen,
mikko.heiskanen@salo.fi, puh. 044 778 2044.
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi on valinnut * * * * * * *
työllisyyspalveluiden esimiehen virkaan 15.4.2019. Päätöksen mukaan * *
* * * * * * on työkokemuksen, koulutuksen ja kokonaisarvioinnin perusteella
parhaimmat edellytykset tehtävän hoitamiseen.
* * * * * * * * * on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut
kaupungille 30.4.2019. Valituksen perusteiksi * * * * * esittää päätöksessä
* * * * * * * korkeamman koulutuksensa, johtamiskoulutuksen,
työkokemuksen työllisyyden hoidossa, pidemmän työkokemuksen
kunnallisessa työllisyydenhoidossa, pidemmän esimieskokemuksen,
pidemmän esimieskokemuksen kunnallisessa työllisyyden hoidossa,
vaativamman ja laajemman tason esimies- ja johtamiskokemuksen sekä
haastattelussa esittämänsä seikat osaamisestaan ja kokemuksestaan.
Lisäksi * * * * * pitää yhtenä päätöksen perusteena käytettyä Salon
toimintojen tuntemusta syrjivänä perusteena. * * * * * huomauttaa, ettei
Salon toimintojen tuntemuksesta esitetty kysymyksiä haastattelussa.
* * * * * pitää päätöstä kokonaisuudessaan syrjivänä ja hyvän hallintotavan
vastaisena. Hän viittaa oikaisuvaatimuksessaan perustuslakiin,
yhdenvertaisuuslakiin, lakiin kunnallisesta viranhaltijasta, työsopimuslakiin
ja tasa-arvolakiin.
Säädökset
Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän,
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan,
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän
syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se
henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
Tasa-arvolain 7 §:n mukaan välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen
perusteella on kiellettyä. Lain 8 §:n mukaan työnantajan menettelyä on
pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja työhön
ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää
henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta
oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut muusta
hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka jollei menettelyyn ole
työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä.
Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain
edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri
asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän
syyn perusteella. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset
nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu
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kansalaiskunto.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n mukaan työnantaja ei saa
virkasuhteeseen ottaessaan eikä virkasuhteen aikana ilman hyväksyttävää
perustetta asettaa hakijoita eikä viranhaltijoita eri asemaan iän,
terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän,
kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon,
mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan,
poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.
Valintamenettely ja hakijoiden vertailu
Kuulutus Salon kaupungin kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalveluissa
haettavana olleesta työllisyyspalveluiden esimiehen virasta on julkaistu
19.3.2019. Hakuilmoituksen mukaan virkaan valittavalla tulee olla hyvä ja
laaja-alainen osaaminen työllisyysasioihin, tuntemusta Salon alueen
verkostoista, palveluista ja toimijoista sekä myös esimiestaustaa. Lisäksi
edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, kykyä vastuulliseen ja
tulokselliseen työskentelyyn haastavissa olosuhteissa sekä hyvät taidot
Microsoft Office-työkalujen käytöstä. Kyky innovatiiviseen ja avoimeen
työskentelystä katsotaan eduksi. Työ on ajoittain myös iltatyötä.
Koulutuksen osalta edellytettiin soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja
kokemus alalta.
Hakijoiden joukosta haastatteluun valittiin * * * * * * * ja * * * * * * * * * sekä
kolmas hakija. Haastattelut suoritettiin 8.4.2019. Haastattelijoina toimivat
kehityspäällikkö Janne Hyvärinen ja rekrytointiasiantuntija Virpi
Roos-Rantanen.
Hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella on laadittu ansiovertailu
haastatteluun osallistuneista hakijoista. * * * * * * * kokonaispistemäärä
vertailussa on ollut 9 ja * * * * * * * * * 8. Kokemus työllisyyspalveluiden
alueelta tai vastaavasta työstä on vertailun mukaan * * * * * * * * ollut 15
vuotta 11 kuukautta ja * * * * * * * * * * 5 vuotta 3 kuukautta.
Ansiovertailussa on arvioitu sekä * * * * * * * että * * * * * * * * *
esimieskokemus yleisesti vahvaksi. * * * * * * * * on esimieskokemusta
Salon kaupungilta 2 vuotta 1 kuukausi. * * * * * * * * * * on
esimieskokemusta Forssan kaupungilta noin 8 vuotta 9 kuukautta.
Hakuilmoituksen mukaan työllisyyspalveluiden esimies vastaa kehittämis-,
elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tehtäväalueella järjestettävistä
työllisyyspalveluista. Hän toimii työllisyyspalvelujen esimiehenä ja vastaa
toiminnan suunnittelusta yhdessä kehityspäällikön kanssa. Hän raportoi
työllisyyspalveluiden toiminnasta kehityspäällikölle. Lisäksi virkaan
valittavalla tulee olla hyvä ja laaja-alainen osaaminen työllisyysasioihin,
tuntemusta Salon alueen verkostoista, palveluista ja toimijoista sekä myös
esimiestaustaa.
* * * * * * * * * on valituksessaan tuonut esille erityisesti * * * * * * *
korkeamman koulutuksensa, johtamiskoulutuksen ja pidemmän
esimieskokemuksen. Vaikka * * * * * * * * * * on ollut pidempi kokemus
esimiestehtävistä, puoltaa * * * * * * * valintaa hänen pidempi
työkokemuksensa työllisyyspalveluista sekä hakuilmoituksessa mainittu
tuntemus Salon alueen verkostoista, palveluista ja toimijoista.
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Korkeimman oikeuden ratkaisussa 1996:141 on todettu, että naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa ansiovertailussa suoritetaan hakijoiden koulutuksen,
kokemuksen ja muiden ansioiden kokonaisarviointi täytettävänä olevan
toimen kannalta. Ansiovertailussa voidaan painottaa sellaisia
hakemusasiakirjoista, haastattelussa tai muutoin hakijoiden ansioista esille
tulleita seikkoja, jotka objektiivisestikin arvioiden ovat toimeen kuuluvien
tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta merkityksellisiä.
Ratkaisusta ilmenevän periaatteen mukaan sitä, että Salon toimintojen
tuntemusta on pidetty yhtenä valintaperusteena muiden joukossa, ei voida
pitää syrjivänä.
Päätös on perustunut hakijoiden ansioiden vertailuun. Päätöksessä on
todettu, että * * * * * * * * on työkokemuksen, koulutuksen ja
kokonaisarvioinnin perusteella parhaimmat edellytykset tehtävän
hoitamiseen.
Oheismateriaali: ansiovertailu, työkokemus * * * * * * * * *, työkokemus * * *
****
Kaupunginjohtaja:
Edellä kerrotuilla perusteilla kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätös 25.10.2018 § 56 sako- ja umpikaivolietteiden
jätteen kuljetuksesta, päätöksestä valittaminen
1809/14.05.00/2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta 14.11.2018 § 151

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksymisen 149 § yhteydessä lautakunta
päätti, Ralf Hellbergin esityksestä, ottaa käsiteltäväkseen Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunnan päätöksen 25.10.2018 § 56 koskien lietteen
kuljetusta.
Hellsbergin esitys:
”Salon rakennus- ja ympäristölautakunta tekee seuraavan päätöksen:
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimittaman 25.10.2018
kokouksen § 56 pöytäkirjan otteen osalta Salon rakennus- ja
ympäristölautakunta päättää esittää Salon kaupunginhallitukselle, että
Salon kaupunki valittaa tästä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan
tekemästä päätöksestä.
Salon rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa valituksen tekemisen
perusteluina seuraavaa:
1. Salon kaupungissa tulee jatkua sako- ja umpikaivolietteiden
kuljetuksessa nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus,
koska Salon kaupungissa täyttyvät kaikki jätelain (646/2011) 37 §
mukaiset edellytykset jatkaa alueella kiinteistön haltijan järjestämää
jätteenkuljetusta.
2. Salon kaupunki ja Liikelaitos Salon Vesi ovat ottaneet jo yli kolme vuotta
sitten ensimmäisenä paikkakuntana alueella käyttöön sähköisen,
reaaliajassa toimivan siirtoasiakirjan. Sen avulla lietteiden kuljetusten
asiointi sekä raportointi on joustavaa, selkeää ja luotettavaa. Myös Raisio,
Naantali ja Turku ovat ottaneet vastaavan järjestelmän hiljattain käyttöön.
3. Ramboll Finland Oy:n tekemän puolueettoman selvityksen mukaan
alueella on tarjolla jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Alueen asukkaat ja kiinteistön
omistajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä nykyiseen palveluun.
4. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä
toimivuutta alueella, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä, eikä aiheuta
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
5. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetus on luonut kilpailua,
parempia ja monipuolisempia palveluita, asiakastyytyväisyyttä ja se on
pitänyt palveluhinnat kohtuullisina. Kiinteistön haltijat ovat olleet tyytyväisiä
nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuuteen. Kunnan järjestämä
jätteenkuljetus ei ole osoittanut niin asiakaslähtöistä toimivuutta niissä
kunnissa, joissa se on ollut käytössä.
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6. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on pakottanut yrittäjät
kehittämään omia palvelukonseptejaan. Yritykset ovat noudattaneet
annettuja säädöksiä ja määräyksiä eikä nykyjärjestelmä heikennä
viranomaisten toimintamahdollisuuksia.
7. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on käyttänyt päätöksenteossa
perusteluna vieheellisiä LCA Consultingin Oy:n selvityksessä mainittuja
lietekertymäarvioita, jotka eivät vastaa todellisuutta. Selvityksessä on
esitetty virheellinen väite, että 67 % lietteistä menee epäasialliseen
käsittelyyn. Siinä lietekertymä on arvioitu noin kolme kertaa muita alan
selvityksiä korkeammaksi. Jos LCA Consulting Oy:n väittämät valtavat,
viranomaisilta ”hukassa” olevat, lietemäärät, Hämeenlinnan tai Vaasan
kokoisten kaupunkien koko lietemäärän verran (yli 120.000 m3), menisivät
väitteiden mukaisesti puhdistamattomina luontoon, näkyisi tämä
välittömästi ympäristössä. Tällaisia havaintoja ja ilmoituksia lietteen
joutumisesta ympäristöön ei ole viranomaisille tullut. Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunnan alueelta ainoastaan Salosta on löytynyt 17.1.2018
yksi laajasti uutisoitu ja rikostutkinnassa oleva tapaus lietteen laskusta
puroon. Tämäkin jo osoittaa, että alan valvonta toimii hyvin.
8. Salon kaupunki toteaa, että Salon kaupungin alueella ei ole esitetty
sellaisia jätelain 37 §:n edellyttämiä asiallisia perusteluja, jotka estäisivät
sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämän
jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa.”
Matti Fontell kannatti Hellsbergin esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti,
että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Puheenjohtajan
ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä Hellsbergin ehdotus sai kymmenen ääntä (10)
(Saari, Hellsberg, Alanko, Aaltonen, Hammar, Fontell, Kuisma, Lautiala,
Rahikkala, Tekkala). Yksi (1) ei ollut Hellsbergin ehdotuksen kannalla
(Lindholm).
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi Hellsbergin ehdotuksen.
Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 443
Valmistelija: vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen,
mikko.heiskanen@salo.fi, (02) 778 2044.
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt 25.10.2018 § 56, että
sen toimialueella siirrytään sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäisessä
jätteenkuljetuksessa nykyisestä sopimusperusteisesta jätteenkuljetuksesta
jätelain 36 §:n mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen
vaiheittain vuosina 2021- 2026 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n
kilpailuttamien uusien kuljetusurakoiden alkaessa. Voimassaoleva
sopimusperusteinen jätteenkuljetus lakkaa kunnan järjestämään
kuljetukseen siirryttäessä.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 151
§ 443
§ 200

10/2019

39

14.11.2018
03.12.2018
13.05.2019

Lisäksi lautakunta päätti, että lietteenkuljetusta järjestettäessä on tärkeää
ottaa huomioon lausunnoissa ja kannanotoissa esitetyt näkemykset
kilpailutusalueiden koosta ja pien- sekä paikallisyrittäjien mahdollisuuksista
osallistua kilpailutukseen.
Rakennus- ja ympäristölautakunta on 14.11.2018 § 151 käsitellyt asian ja
esittää kaupunginhallitukselle, että Salon kaupunki valittaa
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tekemästä päätöksestä
seuraavilla perusteilla:
1. Salon kaupungissa tulee jatkua sako- ja umpikaivolietteiden
kuljetuksessa nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus,
koska Salon kaupungissa täyttyvät kaikki jätelain (646/2011) 37 §
mukaiset edellytykset jatkaa alueella kiinteistön haltijan järjestämää
jätteenkuljetusta.
2. Salon kaupunki ja Liikelaitos Salon Vesi ovat ottaneet jo yli kolme vuotta
sitten ensimmäisenä paikkakuntana alueella käyttöön sähköisen,
reaaliajassa toimivan siirtoasiakirjan. Sen avulla lietteiden kuljetusten
asiointi sekä raportointi on joustavaa, selkeää ja luotettavaa. Myös Raisio,
Naantali ja Turku ovat ottaneet vastaavan järjestelmän hiljattain käyttöön.
3. Ramboll Finland Oy:n tekemän puolueettoman selvityksen mukaan
alueella on tarjolla jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Alueen asukkaat ja kiinteistön
omistajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä nykyiseen palveluun.
4. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä
toimivuutta alueella, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä, eikä aiheuta
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
5. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetus on luonut kilpailua,
parempia ja monipuolisempia palveluita, asiakastyytyväisyyttä ja se on
pitänyt palveluhinnat kohtuullisina. Kiinteistön haltijat ovat olleet tyytyväisiä
nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuuteen. Kunnan järjestämä
jätteenkuljetus ei ole osoittanut niin asiakaslähtöistä toimivuutta niissä
kunnissa, joissa se on ollut käytössä.
6. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on pakottanut yrittäjät
kehittämään omia palvelukonseptejaan. Yritykset ovat noudattaneet
annettuja säädöksiä ja määräyksiä eikä nykyjärjestelmä heikennä
viranomaisten toimintamahdollisuuksia.
7. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on käyttänyt päätöksenteossa
perusteluna virheellisiä LCA Consultingin Oy:n selvityksessä mainittuja
lietekertymäarvioita, jotka eivät vastaa todellisuutta. Selvityksessä on
esitetty virheellinen väite, että 67 % lietteistä menee epäasialliseen
käsittelyyn. Siinä lietekertymä on arvioitu noin kolme kertaa muita alan
selvityksiä korkeammaksi. Jos LCA Consulting Oy:n väittämät valtavat,
viranomaisilta ”hukassa” olevat, lietemäärät, Hämeenlinnan tai Vaasan
kokoisten kaupunkien koko lietemäärän verran (yli 120.000 m3), menisivät
väitteiden mukaisesti puhdistamattomina luontoon, näkyisi tämä
välittömästi ympäristössä. Tällaisia havaintoja ja ilmoituksia lietteen
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joutumisesta ympäristöön ei ole viranomaisille tullut. Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunnan alueelta ainoastaan Salosta on löytynyt 17.1.2018
yksi laajasti uutisoitu ja rikostutkinnassa oleva tapaus lietteen laskusta
puroon. Tämäkin jo osoittaa, että alan valvonta toimii hyvin.
8. Salon kaupunki toteaa, että Salon kaupungin alueella ei ole esitetty
sellaisia jätelain 37 §:n edellyttämiä asiallisia perusteluja, jotka estäisivät
sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämän
jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa.”
Kaupunginhallitus on päätöksellään 27.8.2018 § 315 yhtynyt Salon
rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon, jonka mukaan alueella ei
ole esitetty sellaisia jätelain 37 §:n edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät
sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämän
jätteenkuljetusjärjestelmän valinnan.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää valittaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan
sako- ja umpikaivolietteiden jätteen kuljetusta koskevasta päätöksestä
rakennus- ja ympäristölautakunnan päättämällä tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Jonna Nyyssönen ehdotti, että kaupunginhallitus ei valita Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunnan sako- ja umpikaivolietteiden jätteen kuljetusta
koskevasta päätöksestä päätöksestä.
Jonna Nyyssösen ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Jonna Nyyssönen ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavan eriävän
mielipiteensä:
”Tehdylle valitukselle ei ole asiallisia eikä lakiin nojautuvia perusteita.
Kunnalliseen lietteenkuljetusjärjestelmään siirtyminen on tärkeä askel
ympäristönsuojelussa. Nykyinen kuljetusjärjestelmä mahdollistaa lietteen
joutumisen luontoon rehevöittämään vesistöjämme sekä huonontamaan
maaperän tilaa.
Kunnan järjestämä lietteenkuljetus mahdollistaisi lietteen keräämisen,
kuljettamisen, käsittelyn ja hyödyntämisen tehokkaamman valvonnan,
millä voidaan vähentää ympäristöhaittojen lisäksi alueen asukkaisiin
kohdistuvan terveyshaitan mahdollisuutta. Lietteen kontrolloimaton ja
epäasianmukainen käsittely lisää erityisesti talous- ja uimavesivälitteisten
tautien riskiä."
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 200
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Valmistelija: vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen,
mikko.heiskanen@salo.fi, puh. 044 778 2044.
Turun hallinto-oikeus on toimittanut kaupungille Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunnan lausunnon ja siihen sisältyvän liiteluettelon.
Hallinto-oikeus varaa kaupungille tilaisuuden antaa vastaselitys asiassa
27.5.2019 mennessä.
Vastaselityspyyntö ja lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus antaa vastaselityksensä ja viittaa asiassa kaikkeen
valituksessa lausuttuun.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 5

Vastaselityspyyntö Turun hallinto-oikeudelta jätetaksaa
koskevista valituksista Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan
päätökseen 14.12.2018 § 70
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Uusien jäsenten valinta vuoden 2019 europarlamenttivaalien vaalilautakuntiin
3179/00.00.00.00/2018
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 201
Valmistelija: vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen,
mikko.heiskanen@salo.fi, puh. 044 778 2044
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.2.2019 § 84 valinnut
vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat vuoden 2019 eduskunta- ja
europarlamenttivaaleihin.
Eduskuntavaalien jälkeen on keskusvaalilautakunnalle on tullut seuraavat
esteilmoitukset:
- Pirkko Ahorinnan on ilmoitettu olevan estynyt osallistumasta
vaalilautakunnan työhön. Pirkko Ahorinta oli valittu 12. äänestysalueen
(Muurla) vaalilautakunnan 1. varajäseneksi.
- Anne Vaittinen on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan
vaalilautakunnan työhön. Anne Vaittinen oli valittu 4. äänestysalueen
(Tupuri) varapuheenjohtajaksi.
- Marianne Bonnin on ilmoitettu olevan estynyt osallistumasta
vaalilautakunnan työhön. Marianne Bonn oli valittu 7. äänestysalueen
(Perniö) vaalilautakunnan jäseneksi.
- Marko Haavisto on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumasta
vaalitoimikunnan työhön. Marko Haavisto oli valittu Pertteli-Kuusjoki
vaalitoimikunnan (4) 1. varajäseneksi.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee uuden jäsenet
- 12. äänestysalueen (Muurla) vaalilautakuntaan Pirkko Ahorinnan tilalle,
- 4. äänestysalueen (Tupuri) vaalilautakuntaan Anne Vaittisen tilalle,
- 7. äänestysalueen (Perniö) vaalilautakuntaan Marianne Bonnin tilalle ja
- Pertteli-Kuusjoen (4) vaalitoimikuntaan Marko Haaviston tilalle.
Päätös:
- Marja Ruokonen ehdotti, että 12. äänestysalueen vaalilautakuntaan
Pirkko Ahorinnan tilalle valitaan Mona Lautiala.
- Saija Karnisto-Toivonen ehdotti, että Anne Vaittisen tilalle 4.
äänestysalueen (Tupuri) vaalilautakuntaan valitaan Irma Iho ja hänet
nimetään vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi.
- Jonna Nyyssönen ehdotti, että 7. äänestysalueen (Perniö)
vaalilautakuntaan Marianne Bonnin tilalle valitaan Mika Nummila.
- Mikko Lundén ehdotti, että Pertteli-Kuusjoen (4) vaalitoimikuntaan Marko
Haaviston tilalle valitaan Sanna Leivonen.
Kaupunginhallitus valitsi uudet jäsenet vaalailautakuntiin seuraavasti:
- 12. äänestysalueen vaalilautakuntaan Pirkko Ahorinnan tilalle Mona
Lautiala.
- Anne Vaittisen tilalle 4. äänestysalueen (Tupuri) vaalilautakuntaan Irma
Iho, ja hänet nimetään vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi.
- 7. äänestysalueen (Perniö) vaalilautakuntaan Marianne Bonnin tilalle
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Mika Nummila.
- Pertteli-Kuusjoen (4) vaalitoimikuntaan Marko Haaviston tilalle Sanna
Leivonen.
Kaupunginhallitus päätti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta
heti kokouksessa.
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Uuden ehdokkaan nimeäminen Salon Kaukolämpöyhtiön hallituksen jäseneksi Heljä Halmeen
tilalle
1741/00.00.01.01/2019
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 202
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Salon Kaukolämpöyhtiön hallitukseen ovat vuoden 2018 yhtiökokouksen
jälkeen kuuluneet seuraavat seitsemän jäsentä: Markku Blom, Heljä
Halme, Seppo Juntti, Kai Lammervo (varapuheenjohtaja), Jari Niemelä,
Jonna Nyyssönen ja Matti Varajärvi (puheenjohtaja). Markku Blomin
erottua hallituksesta on hallituksen jäsenenä ollut 21.1.2019 lähtien Mikko
Jussila.
Salon Kaukolämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle
tiistaiksi 21.5.2019 klo 8.30.
Kaupunginhallitus valitsi 29.4.2019 § 184 yhtiökokousedustajaksi Salon
Kaukolämpö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen vs. kaupunginlakimies
Mikko Heiskasen ja antoi toimiohjeen päättää hallituksen jäsenten
lukumääräksi seitsemän, nimesi ehdokkaikseen hallituksen jäseniksi
viranhaltijaedustajina kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden ja
talousjohtaja Anna-Kristiina Järven, nimesi muiksi ehdokkaiksi yhtiön
hallituksen jäseniksi Matti Varajärven, Mikko Jussilan, Kai Lammervon,
Jonna Nyyssösen ja Heljä Halmeen ja nimesi ehdokkaakseen
puheenjohtajaksi Matti Varajärven ja varapuheenjohtajaksi Kai
Lammervon.
Heljä Halme on pyytänyt 8.5.2019 eroa Salon Kaukolämpöyhtiön
hallituksesta. Syynä eroon on tuleva mahdollinen esteellisyys.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus nimeää uuden ehdokkaan Heljä Halmeen tilalle Salon
Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäseneksi.
Päätös:
Pertti Vallittu ehdotti, että yhtiön hallitukseen valitaan Elina Seitz.
Kaupunginhallitus nimesi Elina Seitzin uudeksi ehdokkaaksi Heljä
Halmeen tilalle Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäseneksi. Lisäksi
kaupunginhallitus päätti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta
heti kokouksessa.
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Elina Seitzin eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
1688/00.00.01.01/2019
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 203

Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 044
7782020
Elina Seitz pyytää 3.5.2019 saapuneella ilmoituksellaan eroa
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä puuttuvan vaalikelpoisuuden johdosta.
Seitz on kaupungin palveluksessa.
Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2017 § 6 Elina Seitzin tarkastuslautakunnan
jäseneksi.
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan mukaan tarkastuslautakunnassa on 9
jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla
valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 75 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3?momentissa tarkoitettu
läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen."
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen jäseneksi säädetään kuntalain 73
§:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
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2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."
Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole vaalikelpoinen
myöskään lautakuntaan. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään
kuntalain 72 §:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen
valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa."
Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä
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lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän
perusteella 9-jäsenisessä toimielimessä naisten ja miesten
vähimmäismäärä määräytyy luvuin 4-5.Tarkastuslautakunnan jäseninä on
viisi miestä ja neljä naista.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
- myöntää Elina Seitzille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginvaltuuston kokouksen 6.5.2019 täytäntöönpanot
462/00.02.00.00/2019
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 204
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston päätökset kokouksesta
6.5.2019 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne
täytäntöön seuraavasti:
§ 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ei toimenpiteitä
§ 59 Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenille
Ei toimenpiteitä
§ 60 Asioiden käsittelyjärjestys
Ei toimenpiteitä
§ 61 Kyselytunti
Ei toimenpiteitä
§ 62 Tilapäisen valiokunnan selvitys tarkastuslautakunnan
toimintaedellytyksistä
Tarkastuslautakunta, sisäinen tarkastaja, BDO Audiator Oy
§ 63 Helmikuun 2019 kuukausiraportti
Ei toimenpiteitä
§ 64 Tilintarkastuspalvelujen hankinta
Sisäinen tarkastaja, hankintapäällikkö
§ 65 Talousarviomuutos vuodelle 2019
Talousjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja,
hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja,
Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja, lautakunnat ja liikelaitoksen
johtokunta
§ 66 Uskelan koulun tilaratkaisut
Kaupunkikehitysjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, lasten ja nuorten
palvelujen johtaja, talousjohtaja
§ 67 Salon kasvihuonekaasupäästöt 2008-2017 ja ennakkotieto 2018
Ei toimenpiteitä
§ 68 Matti Varajärven ym. valtuustoaloite maksuttomasta
joukkoliikenteestä
Ei toimenpiteitä
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§ 69 Jaana Haapasalon valtuustoaloite korruption vastaisesta
toimintaohjelmasta
Ei toimenpiteitä
§ 70 Jaana Haapasalon ym. valtuutettujen valtuustoaloite
apuvälinelainaamon siirtämisestä ydinkeskustaan
Marjatta Halkilahden ponsiehdotus lähetetään terveyspalveluiden johtajalle
ja tilapalveluiden kaupungininsinöörille valmisteltavaksi.
§ 71 Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessin muuttaminen
Hallintojohtajalle
§ 72 Hannu Eevan ym. valtuustoaloite sisäilma- ja muista ongelmista
kärsivien kiinteistöjen korjaamiseen
Tilapalvelut
§ 73 Osmo Fribergin valtuustoaloite kehittämisrahan varaamisesta
valtuutetuille
Kaupunkikehitysjohtaja
§ 74 Osmo Fribergin valtuustoaloite Halikonlahden veden virtauksen
parantamiseksi
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 205

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin seuraavat raportit:
Jonna Nyyssönen / Salon Kaukolämpö Oy:n hallitus
Elina Suonio-Peltosalo / Taloustyöryhmä
Juhani Nummentalo / Maakuntahallitus
Timo Lehti / Koulutuskuntayhtymän hallitus
Saija Karnisto-Toivonen / Konsernijaosto
Merkittiin tiedoksi.
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Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 206

Kaupunginhallitukselle esitellään seuraavat oheismateriaalina olevat lautaja johtokuntien pöytäkirjat:
Kaupunkikehityslautakunta
Keskusvaalilautakunta

23.4.2019
2.5.2019

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 13.05.2019 § 207

Kaupunginhallituksen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 29.4. 12.5.2019 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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Saku Nikkasen selvityspyyntö Alhaisten koulun ympäristössä ilmenneiden häiriötilanteiden
ennalta ehkäisemisestä
1804/00.01.02.02/2019
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 208
Saku Nikkanen ehdotti, että selvitetään, millä toimenpiteillä ehkäistään
Alhaisten koulun ympäristössä ilmenneitä turvattomuutta aiheuttavaa
häiriökäyttäytymistä.
Kaupunginhallitus päätti lähettää asian valmisteluun.
Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 19.02.
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Jonna Nyyssösen hallitusaloite kestävän kehityksen seurantatyökalun käytöstä
1805/00.01.02.02/2019
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 209
Jonna Nyyssönen teki seuraavan hallitusaloitteen:
”Esitän, että Salo ottaa käyttöön kunnille ilmaisen kestävän kehityksen
seurantatyökalun asettamalla julkisesti jo tehtyjä kestävän kehityksen
sitoumuksia www.sitoumus2050.fi -sivustolle.”
Kaupunginhallitus päätti lähettää asian valmisteluun.
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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: 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

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:
198, 201
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

199

30

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika

päivää

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.

