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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 107

Hallintosäännön § 146 mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja
toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kuntalain 103 §:n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun
vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä.
Kokouskutsu on hallintosäännön 99 §:n mukaan toimitettu osallistujille ja
julkaistu verkkosivulla vähintään 5 päivää ennen valtuuston kokousta.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle
kutsutuksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenille
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 108
Kaupunginvaltuuston 5.6.2017 § 2 mukaan mukaan tarkastetaan kokousta
seuraavana maanantaina ja sen tarkastaa kaksi kokouksessa tehtävään
nimettyä valtuutettua.
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa
kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan 16.9.2019 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
kaupungin tietoverkossa 17.9.2019.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi valtuutetut Kai Schneider ja Heikki Tamminen.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi valtuutetut Elina Suonio-Peltosalo ja Heikki Tamminen.
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Asioiden käsittelyjärjestys
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 109

Hallintosäännön 111 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan
mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 143
§ 110

8/2019

7

25.03.2019
09.09.2019

Salon kaupungin hankintapoliittisen ohjelman raportti vuodelta 2018
882/00.01.02.02/2018
Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 143
Valmistelija: hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, puh. 044 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi
Salon kaupungin hankintapoliittinen ohjelma hyväksyttiin
kaupunginhallituksen kokouksessa 175 § 16.5.2016. Ohjelmassa todettiin
raportoinnissa seuraavaa:
"Kaupunginhallitukselle tuodaan vuosittain kolmannesvuosiraportin ja
tilinpäätöksen yhteydessä raportti, miten hankintapoliittisen ohjelman
päämäärät sekä tavoitteet ovat toteutuneet ja miten niitä on edistetty.
Hankintapoliittisen ohjelman seurannan ja raportoinnin koordinoinnista
vastaa kaupungin hankintapalvelut yhdessä palvelualueiden kanssa."
Lisäksi kaupunginhallitukselle on esitetty vuosittain talousarvion
yhteydessä hankintojen vuosisuunnitelma, jossa on määritelty tulevat,
vuosittaiset kilpailutukset.
Hankintapoliittisen ohjelman raportti vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä.
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että ohjelma ja sen tavoitteet ovat
toteutuneet hyvin. Tavoitteita on vielä toteutumatta osin ja niiden osalta
työtä jatketaan.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää merkitä hankintapoliittisen ohjelman raportin
vuodelta 2018 tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto merkitsee hankintapoliittisen ohjelman raportin
vuodelta 2018 tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 110
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee hankintapoliittisen ohjelman raportin
vuodelta 2018 tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Hankintapoliittisen ohjelman seuranta ja raportointi 2018
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Heinäkuun 2019 kuukausiraportti
1324/02.02.02.01/2019
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 329
Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen,
anna-kristiina.korhonen@salo.fi, 040 590 7195, kontrolleri Ritva Koisti,
ritva.koisti@salo.fi, 02 778 2288
Esityslistan liitteenä on heinäkuun kuukausiraportti, joka sisältää kaupunkija palvelualueiden toiminta- ja taloustietoja, työllisyystilastoja,
veroennusteen, henkilöstötiedot ja raportin sairauspoissaoloista.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee heinäkuun 2019 kuukausiraportin tiedoksi.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 111
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee heinäkuun 2019 kuukausiraportin tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 2

Heinäkuun 2019 kuukausiraportti
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Lisätalousarvio vuodelle 2019
1523/02.02.00.03/2019
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 331
Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, puh. 040 590 7195,
anna-kristiina.korhonen@salo.fi.
Talousarvion toteutumaennuste vuodelle 2019
Vuoden 2018 talous toteutui Salon kaupungissa 14,8 miljoonaa euroa
alijäämäisenä. Taseeseen kertynyt ylijäämä putosi 28,4 miljoonasta 14,1
miljoonaan euroon. Kuntatalouden lähitulevaisuuden näkymät ovat
epävarmoja ja talouden kehitykseen liittyy merkittävä riski.
Vuoden 2019 alkuperäinen talousarvio on laadittu 3,3 miljoonaa euroa
alijäämäiseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 6.5.2019 §
65 3,0 miljoonan euron säästöohjelman ja teki päätöksen
talousarviomuutoksesta. Muutettu talousarvio on vuodelle 2019 4,9
miljoonaa euroa alijäämäinen.
Tämän hetken ennusteen mukaan vuoden 2019 muutetussa
talousarviossa ei pysytä ja tulos päätyy noin 13,8 miljoonaa euroa
alijäämäiseksi. Tämän lisäksi huomioon tulee ottaa erikoissairaanhoidon
kustannukset, jotka voivat edelleen lisätä alijäämää.
Uusista ennusteista johtuen lautakunnat käsittelevät kuluvalla viikolla (vko
35) lisätalousarvion vuodelle 2019. Lisätalousarvioiden kokonaisvaikutus
alijäämään on sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta 7,5 miljoonaa euroa,
kaupunkikehityslautakunnan osalta 1,2 miljoonaa euroa sekä vesilaitoksen
osalta 0,2 miljoonaa euroa. Opetus- ja vapaa-aikalautakunta käsittelevät
lisätalousarvion henkilöstökulujen sitovuustason ylityksen takia.
Henkilöstökulut ovat valtuuston nähden sitova erä vapaa-ajan lautakunnan
osalta. Opetuslautakunnan osalta henkilöstökulut ovat valtuustoon nähden
sitovat erät erikseen varhaiskasvatuksen ja muiden opetuslautakunnan
vastuualueiden (perusopetus, 2.aste, musiikkiopisto ja nuorisotoimi)
osalta.
Verotulot
Kuntaliiton laatima verotuloennuste vuodelle 2019 on 192,5 miljoonaa
euroa. Valtuusto on hyväksynyt talousarviomuutoksen, jossa verotulot
olisivat yhteensä 194,0 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan kunnallisverot
kasvaisivat 7,4 % eli 11,5 miljoonaa euroa, yhteisöverot 1,7 % eli 0,2
miljoonaa euroa ja kiinteistöverot 1,6 % eli 0,2 miljoonaa euroa verrattuna
edelliseen vuoteen. Osa kasvusta selittyy jäännösverojen maksamisen
aikataulumuutoksesta.
Kuluvan vuoden kunnallisverotilitykset ovat ansiotulojen uudistuneesta
ilmoitustavasta johtuen jääneet merkittävästi alhaisimmiksi. Tästä syystä
koko maan kunnallisveron kertymäennusteita vuodelle 2019 on alennettu
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verrattuna kevään ennusteeseen.
Kansallisen tulorekisterin käyttöönotosta johtuen verotuloennusteet koko
vuotta 2019 koskien ovat vielä epävarmoja. Tammi-heinäkuun tilitykset
ovat olleet negatiivisia 7,5 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden
samaan ajankohtaan.
Toimintatuotot ja -menot
Toimintatulojen kertymiseen talousarvion mukaisena liittyy epävarmuutta,
mutta tämän hetken ennusteen mukaan toimintatulot toteutuvat
talousarvion mukaisesti. Säästöohjelmaan liittyvät päätökset
toimintatulojen muutosten osalta näkyvät vasta loppuvuodesta.
Toimintatuotoista on toteutunut 27,3 miljoonaa euroa ja ovat hiukan viime
vuotta korkeammalla tasolla. Huomioon tulee ottaa, että kaupungin
toimintatuotoista vesimaksut kertyvät ainoastaan neljä kertaa vuodessa.
Laskutusrytmi näkyy osittain alhaisena toteutumisprosenttina (52,8 %)
heinäkuun lopussa.
Toimintatuottojen osalta tehdään yhteensä 0,2 miljoonan euron vähennys,
mikä sisältää ulkoisten tulojen lisäyksiä ja vähennyksiä. Sisäisiä tuloja ja
menoja vähennetään yhteensä 300.000 euroa, minkä vaikutus
talousarvioon on nolla.
Toimintamenot ovat heinäkuun tilanteen mukaan 204,5 miljoonaa euroa
(kasvua viime vuoteen 4,2 %) ja ovat talousarviosta 59,7 %.
Toimintamenot ylittävät talousarvion heinäkuun tilanteen mukaan.
Toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoteen samaan ajankohtaan
verrattuna 8,2 miljoonaa euroa.
Lisätalousarvio kaupungin toimintamenojen osalta on yhteensä 8,7
miljoonaa euroa.
Henkilöstökulut
Henkilöstökuluja on tammi-heinäkuun aikana kirjattu 95,9 miljoonaa euroa
eli 3,8 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Vuonna 2018 tuli 1.5 maksuun yleiskorotus ja vuoden 2018 lopussa
kertaerä. Tammikuussa 2019 maksuun tuli järjestelyerä ja 1.4 alkaen
yleiskorotus. Koko 2019 vuoden keskimääräiseksi kustannusvaikutukseksi
on arvioitu noin 3 %. Tämän lisäksi vuoden 2019 henkilöstökustannuksiin
tulevat vaikuttamaan tilinpäätösvaiheessa kirjattava
kilpailukykysopimuksen päättymiseen liittyvä lomarahojen korotuksen
vaikutus.
Henkilöstökustannusten osalta on tämän hetken tilanteen mukaan arvioitu,
että talousarvion ylitys olisi noin 4,5 miljoonaa euroa. Lopulliseen
toteumaan vaikuttavat säästötoimenpiteiden vaikutukset.
Henkilöstökuluihin ehdotettu lisätalousarvio on 3 miljoonaa euroa, sillä
opetus- ja vapaa-ajan lautakuntien henkilöstökulujen ylitykset ehdotetaan
katettavaksi sitovuustasomuutoksin.
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Palvelujen ostot ja aineet / tarvikkeet
Toimintakuluista merkittävin yksittäinen erä on erikoissairaanhoidon
kustannukset. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin on kuluvan vuoden
talousarviossa varattu määrärahaa 69,8 miljoonaa euroa. Salon kohdalla
sairaanhoitopiirin ennakkolaskutus perustuu 72,1 miljoonan euron
ennakoituun menoon, joten eroa talousarviossa olevaan määrärahaan on
2,3 miljoonaa euroa. Kaupungin talousarvioseurannassa
erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen kulut perustuvat sairaanhoitopiirin
toimittamaan ennakkolaskutukseen. Seitsemän ensimmäisen kuukauden
käytön perusteella Salon kaupungin todellinen erikoissairaanhoidon
palvelujen käyttö on 3,4 % ennakkolaskutusta enemmän, joka tarkoittaisi
noin 2,3 miljoonan euron lisälaskua. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tehty
lisämäärärahaesitys erikoissairaanhoidon palvelujen oston osalta on 3
miljoonaa euroa.
Muiden palvelujen ostojen osalta esitetään noin 2,2 miljoonaa euroa
lisämäärärahaa. Tämä koostuu sosiaalityön palvelujen ostopalveluista
sekä kaupunkikehityspalveluissa uuden ostoliikenteen aiheuttamista
lisäkustannuksista. Lisäksi kaupunkikehityspalveluissa alkuvuoden
runsasluminen talvi on aiheuttanut lisäkustannuksia (noin 370.000 euroa)
alueiden kunnossapitoon liikenneväylien ja tilapalvelujen osalta. Myös
Liikelaitos Salon Veden palvelujen ostot ylittyvät johtuen vanhenevan
infran kunnossapitokustannuksista. Palvelujen ostoissa on huomioitu myös
sisäisten menojen vähennys. Lisätalousarvio palvelujen ostojen osalta on
yhteensä 5,2 miljoonaa euroa.
Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden osalta ravitsemispalveluihin esitetään
200.000 euron lisämäärärahaa elintarvikkeisiin. Tilapalvelujen ja Liikelaitos
Salon Veden osalta lisämääräraha esitetään sähköön ja lämmitykseen
290.000 euroa. Lisätalousarvio aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta
on yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.
Yhteenveto
Lisätalousarvio kaupungin toimintamenojen osalta on yhteensä 8,7
miljoonaa euroa. Toimintatuottojen osalta tehdään yhteensä 0,2 miljoonan
euron vähennys, mikä sisältää ulkoisten tulojen lisäyksiä ja vähennyksiä.
Sisäisiä tuloja ja menoja vähennetään yhteensä 300.000 euroa, minkä
vaikutus talousarvioon on nolla.
Kokonaisvaikutus kaupungin talousarvion toimintakatteeseen on 8,9
euroa. Tilikauden alijäämä on ollut muutetussa talousarviossa 4,9
miljoonaa euroa alijääminen. Lisätalousarvion jälkeen vuoden 2019
talousarvio tulee olemaan 13,8 euroa alijäämäinen.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntalain
110 § mukaan, jos kunnan taseeseen on kertynyt alijäämiä, se tulee kattaa
enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan
vuoden alusta lukien. Kunnan tulee talousarviossaan päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Mikäli
kunnan talous ei ole tasapainossa, voidaan kuntalain mukaan käynnistää
arviointimenettely. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole
kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa.
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Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen ylijäämä on
14,1 miljoonaa euroa. Tämän hetkisten tietojen valossa tilikauden
tulos päätyy alijäämäiseksi 13,8 miljoonaa euroa. Talouden ennusteeseen
liittyy vielä epävarmuutta, johon vaikuttavat säästötoimenpiteiden
vaikutukset, verokertymät sekä erikoissairaanhoidon todelliset
kustannukset loppuvuodelle.
Kaupunki on julkaissut 20.8.2019 henkilöstötiedotteen kaupungin
taloustilanteesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.
Esityslistan oheismateriaalina ovat esitykset lautakuntien lisätalousarvioksi
ja/tai tehdyt päätökset lisätalousarvioista.
Lisäksi esityslistan liitteenä on tuloslaskelmien yhteenveto, josta selviää
lautakuntakohtainen muutos ja lisätalousarvio meno- ja tulolajitasolla (Liite
Lisätalousarvio 2019, syyskuu).
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
1. hyväksyy liitteen mukaisen lisätalousarvion vuodelle 2019, syyskuu.
2. hyväksyy opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakuntien osalta
sitovuustason muutoksen siten, että vuoden 2019 talousarvio on
nettositova kunkin lautakunnan osalta.
3. hyväksyy alijäämää vastaavan summan eli 8,9 miljoonan euron
lisämäärärahan kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 112
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto:
1. hyväksyy liitteen mukaisen lisätalousarvion vuodelle 2019, syyskuu.
2. hyväksyy opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakuntien osalta
sitovuustason muutoksen siten, että vuoden 2019 talousarvio on
nettositova kunkin lautakunnan osalta.
3. hyväksyy alijäämää vastaavan summan eli 8,9 miljoonan euron
lisämäärärahan kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys.
Päätös:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 3
Liite 4

Lisätalousarvio 2019, syyskuu
Lisätalousarvio 2019, syyskuu, kohdistus tileille
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Märynummen päiväkodin ja koulun hankesuunnitelman hyväksyminen
2055/00.01.05.00/2019
Opetuslautakunta 11.06.2019 § 58
Valmistelija: lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä,
pia.setala@salo.fi, p. 02 778 4001; tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne
Lehto, janne.lehto@salo.fi, p. 02 778 5116
Märynummen koulun alakoulurakennus on alun perin rakennettu 1914 ja
laajennettu 1988. Yläkoulurakennus on vuodelta 1954.
Sisäilmaongelmia on ollut erityisesti yläkoulurakennuksessa, joka on otettu
pois käytöstä 2018. Myös alakoulurakennuksessa on sisäilmaongelmia,
jonka vuoksi se pitää remontoida. Kaikki Märynummen koulun oppilaat
eivät mahdu alakoulurakennukseen, joten 5. -6. luokkalaiset ovat
opiskelleet Armfeltin koulussa lukuvuotena 2018 - 2019. Koulun ruokailu
tapahtuu entisen Juhlatuvan tiloissa (Nummentie 1). Yläkoulurakennusta ei
ole tarkoituksenmukaista korjata. Sen vauriot ovat niin laajat ja moninaiset,
että on järkevämpää rakentaa uusi toiminnallisesti parempi rakennus,
jossa uutta opetussuunnitelmaa voidaan toteuttaa.
Märynummen varhaiskasvatus toimii tällä hetkellä kahdessa eri
kiinteistössä:
Välskärin tien yksikkö on rakennettu 1982 kahden osaston päiväkodiksi ja
on sekä toiminnallisesti että rakenteidensa ja talotekniikkansa osalta siinä
kunnossa, että tarvittaisiin laajoja ja perusteellisia korjaus- ja
uudistamistöitä. Rakennukseen ei sen koko elinkaaren aikana ole tehty
mitään merkittäviä perusparantamis- ja uudistamistöitä, ainoastaan
ylläpitokorjauksia.
Ampujantie 1:ssä toimiva filiaaliryhmä on toiminut väliaikaisissa, alun perin
paloasemaksi rakennetussa, epätarkoituksenmukaisissa tiloissa jo
vuodesta 1992 lähtien. Rakennuksen tilat ovat useassa kerroksessa ja
ovat epäkäytännölliset eivätkä vastaa lainkaan nykytarpeita.
Märynummella sekä koulurakennukset että varhaiskasvatuksen tilat
tarvitsevat laajoja korjaus- ja perusparantamistoimia eikä tiloja saataisi
nykyiselleen hajautettuna toimimaan niin pedagogisesti kuin taloudellisesti
olisi kannattavaa.
Uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen tulee tarjota alueen lapsi- ja
oppilasmäärän tarpeisiin muuntuvat ja joustavat tilat, joissa nykypäivän ja
tulevaisuuden oppimisympäristöt yhdistyvät kestävän kehityksen
tavoitteisiin tähtäävän varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen toimintaan. Kasvatuksella, koulutuksella ja työyhteisön
arkivalinnoilla tähdätään kestävään elämäntapaan ja hyvinvointiin.
Hankkeeseen sisältyy myös kodan ja sen ympäristön suunnittelu luonto- ja
ympäristökasvatuksen sekä metsätoiminnan mahdollistamiseksi.
Kasvatuksen ja opetuksen yhteisen toimintakulttuurin kautta yhteisöllisyys
vahvistuu alueen lasten ja perheiden tueksi.
Tukipalveluiden, kuten ravitsemus- ja puhtaanapidon palveluiden ja
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tilapalveluiden toimintaa voidaan tehostaa alueella uudisrakennuksen
myötä. Uudisrakennus mahdollistaa myös muiden toimijoiden mukaan
oton, yhteisö- ja liikuntatilat suunnitellaan mahdollistamaan yhdistysten ja
muiden paikallisten toimijoiden iltakäyttö.
Kaupungin taloussuunnitelmaan on varattu määrärahaa hankkeelle
vuosille 2019-2021 yhteensä 3,7 M€.
Hankesuunnittelua on tehty moniammatillisessa työryhmässä, jossa on
ollut edustus lasten- ja nuorten palveluista, kaupunkikehityspalveluista
sekä alueen yhdistyksistä.
Hankesuunnitelmassa (liite 1) määritellään mm. hankkeen laajuus,
rakennuspaikka, toiminnalliset ja rakennustekniset tavoitteet sekä
tavoitehintalaskelma. Hankesuunnitelman liitteenä on tilaohjelma,
asemapiirrosluonnos, pohja- ja julkisivupiirrosluonnokset ja
tavoitehintalaskelma.
Hanke käsittää vanhan ns. yläkoulu- ja talousrakennuksen purkamisen,
päiväkoti/koulu uudisrakennuksen sekä vanhan alakoulun korjaamisen.
Uudisrakennukseen tulee varhaiskasvatuksen toimitilat apu- ja koulun
kanssa yhteisine henkilöstötiloineen, koulun perusopetustilat, molempia
toimintoja palveleva liikuntasali oheistiloineen sekä tarvittavat keittiö-,
ruokailu- ja hallintotilat. Piha-alue rakennetaan ja kalustetaan
leikkivälineineen urakkaan kuuluvana.
Huonetilaohjelmaan perustuen uudisrakennuksen arvioitu toteutuslaajuus
on n. 1400 hm2. Hankkeen tarkempi laajuus tarkentuu yksityiskohtaisen
rakennussuunnittelun valmistuttua.
Alakoulun tilat korjataan lasten ja nuorten palvelujen sekä alueen
yhdistysten yhteiskäyttöön.
Rakennus toteutetaan yksikerroksisena ja julkisivumateriaalina on
tarkoitus käyttää hirttä. Sisäilmaston laatuun kiinnitetään erityistä huomiota
ja ilmanvaihdossa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta uuden
rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 2017.
Hankkeen arkkitehtisuunnittelu toteutetaan kaupungin omana työnä
kuullen päiväkodin ja koulun edustajia. Erityissuunnittelu sisällytetään
urakkaan.
Kaupungin olemassa oleviin resursseihin nähden hankkeen
toteutusmuodoksi esitetään teknisten toteutusten urakkaa, jossa
arkkitehtisuunnittelu on omaa ja muu suunnittelu sisältyy urakkaan.
Hankesuunnitelmassa hankkeen lopulliseksi tavoitehinnaksi on
mudostunut 4,6 M€. Tämä on 900.000 € enemmän kuin alkuperäisessä
investointisuunnitelmassa on arvioitu. Nousu johtuu pääasiassa
neliökustannuksen tarkistamisesta ja vanhan käyttöön jäävän koulun
korjaustarpeen tarkentumisesta. Myös hirsi runkoaineena nostaa hieman
kustannuksia.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta hyväksyy Märynummen päiväkodin ja koulun
hankesuunnitelman ja ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen 9156
Märynummen tilaratkaisut, investointisuunnitelman muutoksen siten, että
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vuoden 2019 investointimääräraha on 400 000 euroa, vuoden 2020 2 000
000 euroa ja vuoden 2021 2 200 000 euroa.
Päätös:
Merkittiin, että Janne Lehto ja Tommi Kaarto olivat asiantuntijoina
kokouksessa selostamassa asiaa.
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 273
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy hankkeen 9156 Märynummen tilaratkaisut,
investointisuunnitelman muutoksen siten, että vuoden 2019
investointimääräraha on 400 000 euroa, vuoden 2020 2 000 000 euroa ja
vuoden 2021 2 200 000 euroa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 113
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen 9156 Märynummen
tilaratkaisut, investointisuunnitelman muutoksen siten, että vuoden 2019
investointimääräraha on 400 000 euroa, vuoden 2020 2 000 000 euroa ja
vuoden 2021 2 200 000 euroa.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 5

Märynummen päiväkodin / koulun hankesuunnitelma
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Tupurin lähiliikuntapaikan rakentamiseen myönnetty valtionapu tiedoksi
4006/02.05.01.00/2018
Vapaa-ajan lautakunta 13.06.2019 § 62
Valmistelija: Hallintopäällikkö Satu Mamia, satu.mamia@salo.fi,
044 7782022
Kaupunginvaltuusto edellytti vuoden 2019 talousarviota hyväksyttäessä,
että Tupurin lähiliikuntapaikkainvestoinnin osalta koulun piha voidaan
rakentaa koulun kesäloman aikana, mutta Pumptrack-rata toteutetaan
ehdolla, että hanke saa valtion tukea.
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto on 28.5.2019 antanut päätöksen
Salon kaupungin hakemukseen, jossa kaupunki on hakenut 102 000,00
euroa valtionavustusta Liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden
määrärahasta.
Aluehallintovirasto on päättänyt myöntää hankkeelle valtionavustusta
84 000 euroa. Valtionavustuspäätös koskee sekä Tupurin koulun pihan
lähiliikuntapaikkaa että Kalkkimäenrinteen toiselle puolelle
Iltaruskonpuistoon sijoittuvaa Pumptrack-rataa. Jaettavien määrärahojen
niukkuuden takia valtionavustusprosenttia on jouduttu kaikkien hankkeiden
osalta laskemaan n. 5 %. Lähiliikuntapaikkojen osalta avustusprosentti on
viime vuosina ollut n. 35 % hankkeen kustannuksista. Nyt myönnetty
avustus on Tupurin lähiliikuntapaikkahankkeen osalta 30 % talousarvion
investointiosaan varatuista 280 000 euron menoista.
Päätös kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Vapaa-ajanlautakunta merkitsee Lounais-Suomen aluehallintoviraston
päätöksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 272
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Tupurin lähiliikuntapaikkaa varten
myönnetyn valtionavun.
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Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 114
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Tupurin lähiliikuntapaikkaa
varten myönnetyn valtionavun.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite ilmaisista lukion oppimateriaaleista
1331/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 01.04.2019 § 56
Osmo Friberg teki seuraavan aloitteen:
”Selvitetään kaupungille koituvat kustannukset, mikäli kaupunki tarjoaisi
lukion oppimateriaalit ilmaiseksi salolaisille lukio-opiskelijoille, samalla tulisi
arvioida ilmaisen oppimateriaalin vaikutus oppilasmääriin Salon lukioissa.
Salossa 31.03.2019 Osmo Friberg ”
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Opetuslautakunta 14.05.2019 § 49
Valmistelija: Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä,
pia.setala@salo.fi, 044 778 4001
Opetushallituksen toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia
koskeva selvitys
Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 9.10.2017 Opetushallitukselle
tehtäväksi selvittää lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia
kustannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen (OKM/8/591/2017).
Tavoitteena oli arvioida koulutuksen oppimateriaalinen, työvälineiden ja
kansallisten kokeiden aiheuttamia kustannuksia opiskelijoille sekä laatia
arvio opiskelijoiden määrästä, joille lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta
koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat
kouluttautumisen esteeksi. Lisäksi tavoitteena oli kuvata nykyiset
tukijärjestelmät, joiden kautta opiskelijan on tällä hetkellä mahdollista
saada tukea opintoihin.
Opetushallituksen selvityksen mukaan lukio-opintoihin liittyvät välittömät
kustannukset ovat koko opiskeluajalta keskimäärin 2500 €, kun
opiskelussa käyttökelpoisen kannettavan tietokoneen hinnaksi arvioidaan
600 €. Käytettyjä oppikirjoja hyödyntämällä voi merkittävästi vähentää
kustannuksia.
Digitaalisen materiaalin käyttöön ottaminen ei vähennä merkittävästi
kokonaiskustannuksia, koska niitä ei voi hankkia käytettyinä. Useimmat
ylioppilaskirjoituksissa käytettävät ohjelmat ovat avoimen lähdekoodin
maksuttomia ohjelmia.
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Opetushallituksen selvityksessä lukiolaiset jaettiin taloudellisen tilanteen
mukaan kolmeen ryhmään. Yhteensä 35 prosentilla lukiolaisista tai heidän
perheistään oli taloudellisia vaikeuksia. Heistä 17 prosentilla eli yhteensä
kaikista lukiolaisista 6 prosentilla, oli merkittäviä taloudellisia vaikeuksia.
Lukiolaisista 65 prosenttia piti lukiokäynnin kustannuksia kohtuullisina, eikä
heillä tai heidän perheillään ollut taloudellisia vaikeuksia.
Opetushallituksen selvityksessä kerättyjen tietojen perusteella toisen
asteen koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleensä
ole ensisijainen koulutuksesta eroamisen syy tai kouluttautumisen este.
Opiskelun aikana merkittäviä kustannuksia aiheuttavat myös koulumatkat
ja harrastukset.
Yhteiskunnan tarjoamat tukijärjestelmät
Yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset tukijärjestelmät auttavat osaltaan
toisen asteen opiskelijoiden kustannusten kattamisessa. Opiskelijan on
mahdollista saada opintojen tueksi opintorahaa. 1.1.2019 alkaen
pienituloisten perheiden ammatillista tai lukiokoulutusta suorittavat lapset
voivat saada opintorahan oppimateriaalilisää 46,80 €/kk.
Oppimateriaalilisään ovat oikeutettuja vanhempiensa luona asuvat alle
20-vuotiaat ja muualla asuvat alle 18-vuotiaat, joiden vanhempien
vuositulot ovat yhteensä enintään 41 000 €. Lisän voivat saada myös alle
17-vuotiaat lapsilisän piirissä olevat opiskelijat.
Elokuusta alkaen muuttuu myös lukio-opintojen lukuvuosittainen
opintoaika. Lukiolainen voi saada opintotukea 10 kuukaudelta elokuun
alusta toukokuun loppuun.
Oppimateriaalin kierrättäminen
Lukion oppikirjojen ostaminen uutena tai käytettynä on hyvin organisoitu
valtakunnallisen kirjakaupan kautta. Suomen Lukiolaisten Liiton laskelmien
mukaan opiskelija voi säästää oppikirjakustannuksissaan 500-700 €, jos
hän hankkii kaikki oppikirjat käytettyinä. Opiskelijat myös kierrättävät
oppilaitoksen sisällä ja kaveripiirissä oppikirjoja keskenään.
Oppimateriaalin aiheuttamat kustannukset Salon kaupungille
Lukiokoulutuksen kustannukset on laskettu 2 500 €/opiskelija.
Oppilasmäärissä ei ole mukana aikuislukion opiskelijoita. Laskelma
perustuu 20.09.2018 tilastointipäivän opiskelijamääriin.
Halikon lukio
Perniön lukio
Salon lukio
Yhteensä

196 opiskelijaa
79 opiskelijaa
641 opiskelijaa
916 opiskelijaa

916 x 2 500 € = 2,3 milj. euroa
Päätös maksaa oppimateriaali lukiolaisille kustantaisi Salon kaupungille
2,3 milj. euroa. Mikäli päätös koskisi maksaa oppimateriaali ainoastaan
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salolaisille nuorille (kotikunta Salo), asettaisi se opiskelijat
epätasa-arvoiseen asemaan ja olisi mahdollisesti kiellettyä syrjintää. Tällä
hetkellä Salon lukioissa opiskelee 14 ulkopaikkakuntalaista opiskelijaa.
Päätöksen tulisi myös koskea niitä salolaisia nuoria, jotka opiskelevat
muiden kaupunkien lukioissa.
Lapsivaikutusten arviointi
Opetushallituksen selvityksen mukaan toisen asteen koulutuksesta
välittömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaisena
koulutuksesta eroamisen syynä tai kouluttautumisen esteenä. Vastaavaa
selvitystä salolaisten lukiolaisten tilanteesta ei ole tehty. Joka tapauksessa
lukiolaisten opiskelussa tarvittavan taloudellisen tuen tarve koskee vain
pientä osaa salolaisia nuoria, ei koko ikäluokkaa.
Lasten ja nuorten palvelujen tulee yhdessä sosiaalipalvelujen kanssa etsiä
ratkaisuja, jotta kenenkään opiskelu lukiossa ei jää kiinni taloudellisista
syistä, ja keinoja oppimateriaalikustannusten kompensoimiseen.
Yhteishaun yhteydessä opinto-ohjaajien on keskeistä tiedottaa
lukio-opintojen todellisista kustannuksista ja yhteiskunnan tarjoamista
tukijärjestelmistä.
Aloitteen hintalappu 2,3 milj. euroa, vastaa kahden lukion vuosibudjettia.
Salon kaupunki ei ryhdy valmistelemaan siirtymistä maksuttomiin
oppimateriaaleihin salolaisille lukio-opiskelijoille. Kyseessä on
koulutuspoliittinen ratkaisu, jonka toteuttamiseksi tulee ensisijaisesti etsiä
valtakunnallisia ratkaisuja.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen, toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle sekä ehdottaa,
että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 274
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 115
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 6

Toisen asteen koulutuskustannuksia koskeva selvitys
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Hannu Eevan ym. valtuustoaloite sisäilma- ja muista ongelmista kärsivien kiinteistöjen
korjaamiseen
1707/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 06.05.2019 § 72
Hannu Eeva teki seuraavan aloitteen:
Taustaa
Salossa on viime vuosien aikana tullut esiin useita kaupungin kiinteistöihin
liittyviä sisäilma- ja muita ongelmia. Näitä kiinteistöjä ovat mm. Salon
kaupungintalo, SAKTAn Karjalankadun yksikkö, Hajalan päiväkoti,
Märynummen ns. yläkoulu, Hermannin yläkoulu Torikadulla ja väistötilat
Ylhäistentiellä, Uskelan koulu ja viimeksi Armfeltin ja Meri-Halikon koulut.
Yhteistä näiden kiinteistöjen korjausratkaisuissa on ollut, että
korjaustoimenpiteiden aloitus ja tilanteen ratkaisu on venynyt, päättäjille on
tuotu viime hetkellä ”veitsi kurkulla” vain yksi vaihtoehto tilanteen
korjaamiseksi, osin epäonnistunut viestintä sekä yhteistyö kiinteistön
käyttäjien, ml. vanhemmat, kanssa.
Aloite
Me allekirjoittaneet esitämme, että Salon kaupunki selvittää pikaisesti
sisäilma- ja muista ongelmista kärsivien kiinteistöjen tilanteen, laatii
alustavan suunnitelman niiden korjaamiseen mm. oppilas- ja lapsimäärän
kehitys huomioiden ja summittaisen talousarvion, korjausaikataulun
aikajanalle talousarvioiden laatimista varten kiireellisyys huomioiden sekä
viestintä- että käyttäjäkunnan osallistamissuunnitelman.
Ym. suunnitelma tulee tuoda valtuuston päätettäväksi. Näin syntyy
korjausrakentamisen ”tiekartta” ja hallintopäätös, jota myöhemmin
tarkentaen voidaan noudattaa.
Salossa, 31.03.2019
Hannu Eeva, valtuutettu SDP
Timo Tammi
Simo Vesa
Matti Varajärvi
Satu Parttimaa
Katja Taimela
Saija Karnisto-Toivonen
Saku Nikkanen
Lea Wiman-Määttä
Pia Hellström
Piia Keto-oja
Leena Ahonen-Ojala"
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Merkittiin että Tauno Kanerva poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 21.19.
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 11.06.2019 § 135
Valmistelija: tilapalveluiden kaupungininsinööri Janne Lehto,
janne.lehto@salo.fi, p. 02 778 5116
Kiinteistöjen korjaustarpeiden kartoitusta tehdään jatkuvasti on syynä
sitten sisäilmaongelma tai muu tekninen ikääntyminen. Vuoden 2020
talousarviokäsittelyyn tuodaan investointisuunnitelmana sen hetkinen
näkemys eri kohteiden korjauskustannusarvioista ja arvioiduista
korjausvuosista kiireellisyysjärjestys huomioiden.
Viestintä ja käyttäjien mukaan ottaminen huomioidaan ja suunnitellaan
aina tapauskohtaisesti.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta päättää, että
- lautakunnan ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja tulevien vuosien
investointisuunnitelmaksi laaditaan perustuen sen hetkiseen
näkemykseen kohteiden korjauskustannusarvioista ja arvioiduista
korjausvuosista kiireellisyysjärjestys huomioiden.
- kunkin kohteen suunnittelutyöryhmä suunnittelee viestinnän ja
käyttäjien mukaan ottamisen tapauskohtaisesti.
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Jäsen Marjatta Halkilahti esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun.
Aloitteessa pyydetyt asiat/tarpeet on mahdollista esittää lautakunnalle
viimeistään siinä vaiheessa, kun vuoden 2020 talousarviota
kaupunkikehityksen osalta laaditaan.
Halkilahden ehdotus raukesi kannattamattomana.
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 269
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Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 116
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Nuorisovaltuuston ym. valtuustoaloite anonyymin työnhaun käyttöön ottamisesta
2173/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 105
Nuorisovaltuutettu Naim Panahi teki nuorisovaltuuston puolesta seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Nuorisovaltuusto esittää, että Salon kaupunki ottaa käyttöön anonyymin
rekrytoinnin ja toimii näin yhdenvertaisuuden edistäjänä työmarkkinoilla.
Helsingissä on jo tehty anonyymin rekrytoinnin kokeilu, jonka tulokset
olivat hyviä. Lisäksi Helsinki siirtyy asteittain anonyymiin rekrytointiin
alkaen kesästä 2019. Myös Tampereella tehtiin joulukuussa 2018
anonyymistä rekrytoinnista valtuustoaloite, joka meni kaupunginhallituksen
valmisteluun.
Helsingin nuorisoasiainkeskuksen lyhyestä kokeilusta tehdyn raportin
mukaan kokeilun ei voida katsoa lisänneen vähemmistötaustaisten
haastateltujen määrää. Kokemus oli silti
myönteinen, koska malli poisti hakemuksista iän ja sukupuolen kaltaisia
tietoja, jotka ohjaavat ajattelua mutta joiden ei tulisi vaikuttaa työnhaussa.
”Osa haastatteluun päässeistä arvioi, etteivät todennäköisemmin olisi
tulleet kutsutuksi ilman esivalinnan anonyymiyttä” näin selviää Helsingin
kaupungin vuoden 2013 henkilöstöraportista.
Anonyymi rekrytointi on tehokas keino syrjinnän poistamiseen.
Anonyymissä rekrytoinnissa sähköisistä työhakemuksista poistetaan
esimerkiksi työnhakijan nimi, sukupuoli, ikä, syntymäpaikka ym. työhön
liittymättömiä seikkoja. Tällä estetään rekrytoijan ennakkoasenteiden
vaikuttaminen valintoihin työhakemusten läpikäynnin aikana. Näin
varmistetaan kaikkien ihmisten yhdenvertainen mahdollisuus tulla
kutsutuksi työhaastatteluun ja rekrytoiduksi.
Tiedetään yleisesti, että esimerkiksi ulkomaalaisen nimellä on heikentävä
vaikutus työnhaussa. Maahanmuuttajien syrjintää tapahtuu työelämässä
laajasti. Tämä ei kuitenkaan koske vain maahanmuuttajia tai ole vain heitä
varten, vaan syrjintää kohtaavat myös yli 50-vuotiaat kantasuomalaiset
sekä Suomen romanit. Anonyymi rekrytointi parantaisi myös monen
nuoren mahdollisuuksia päästä esimerkiksi kesätöihin, ja näin ollen saada
tärkeitä, ensimmäisiä kokemuksia työelämästä.
Anonyymin rekrytoinnin käyttöönotto edistäisi Salon kaupungin arvojen rohkeuden, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden toteutumista.
Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan seuraavaa:
"Rohkeutta on tunnistaa yhdenvertaisuuden puutteet ja muuttaa sen
johdosta toimintatapoja. Vastuullista ja oikeudenmukaista on
yhdenvertaisuuden tosiasiallinen toteutuminen niin palveluiden
järjestäjänä, tuottajana kuin työnantajana." Lisäksi anonyymi rekrytointi
olisi konkreettinen tapa edistää Salon kaupungin visiota Salo - joka päivä
parempi.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 105
§ 300
§ 117

8/2019

28

10.06.2019
12.08.2019
09.09.2019

Salossa 10.06.2019
Naim Panahi
Nuorisovaltuusto
Jonna Nyyssönen
Mira Aaltonen
Pasi Lehti
Toni Raitanen
Taro Turtiainen
Satu Parttimaa
Kaarlo Alanko
Simo Vesa
Matti Varajärvi
Saku Nikkanen
Jaana Haapasalo
Hannu Eeva
Minna Isojunno
Pekka Kymäläinen
Piia Keto-oja
Timo Tammi
Leena Ahonen-Ojala
”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus 12.08.2019 § 300
Valmistelija: henkilöstöjohtaja Christina Söderlund,
christina.soderlund@salo.fi, puh. 02 778 2103 ja henkilöstöasiantuntija
Tiina Wiirilinna, tiina.wiirilinna@salo.fi, puh. 02 778 248
Kaupunginvaltuuston 10.6.2019 kokouksessa nuorisovaltuutettu Naim
Panahi teki nuorisovaltuuston puolesta valtuustoaloitteen, jossa toivotaan
Salon kaupungin ottavan käyttöönsä anonyymin rekrytoinnin.
Anonyymissä rekrytoinnissa on kyse siitä, että työhakemuksesta peitetään
organisaatioon saapumisen jälkeen kaikki se tieto, jolla ei valinnan
näkökulmasta ole merkitystä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli
ja nimi. Anonyymissä eli nimettömässä rekrytoinnissa hakija pysyy
nimettömänä työhaastatteluun saakka. Haastattelut suoritetaan aina
kasvokkain, mutta valinnat työhaastatteluun kutsuttavista tehdään
osaamisen ja kelpoisuusvaatimuksien perusteella.
Aloitteessa anonyymin rekrytoinnin käyttöönoton todetaan edistävän sekä
Salon kaupungin arvojen että yhdenvertaisuuden toteutumista. Aloitteen
mukaan anonyymi rekrytointi olisi konkreettinen tapa edistää Salon
kaupungin visiota Salo - joka päivä parempi.
Eri Euroopan maissa anonyymi rekrytointi on ollut käytössä jo pitkään
erityisesti yksityisellä sektorilla. Suomessa anonyymiä rekrytointia ovat
aikaisemminkin jo kokeilleet muutamat kunnat. Helsingin kaupunki päätti
vaiheittaisesta anonyymiin rekrytointiin siirtymisestä syksystä 2019 lukien.
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Salon kaupunki on vuodesta 2011 lukien käyttänyt rekrytoinneissa apuna
Kuntarekry-järjestelmää. Kyseinen järjestelmä mahdollistaa jo nyt sen, että
rekrytointiyksikkö voi poistaa saapuneista hakemuksista nimen, iän ja
sukupuoleen viittaavat tiedot. Anonyymiin rekrytointiin siirtyminen
edellyttää hakijoilta toimintatavan muuttamista muun muassa siinä, että
hakijat eivät kerro itsestään liikaa hakemuspohjan avoimissa
kysymyksissä, vaan keskittyvät niissäkin kuvaamaan omia vahvuuksiaan,
erikoisosaamisiaan sekä sitä, miten esimerkiksi haluaisi kehittää
haettavana olevaa työtä, miksi työ sopisi juuri hänelle ja mitä esimerkiksi
aikaisemmat työt ovat hänelle opettaneet. Työnantajan taas täytyy
rekrytointi-ilmoitusta laatiessa keskittyä siihen, millaista osaamista
kyseinen tehtävä todella edellyttää.
Salon kaupungissa on tehty mittava rekrytoinnin uudistustyö, joka
konkretisoituu 1.9.2019 voimaan astuvan uuden rekrytointioppaan
käyttöönottoon. Uudet menettelytavat edellyttävät sekä esimiehiltä,
työntekijöiltä että hakijoilta uuden opettelua. Henkilöstöpalvelut järjestää
syksyn aikana esimiehille ja haastattelijoina rekrytointeihin osallistuville
henkilöille koulutusta uusista menettelytavoista. Vasta uusien käytänteiden
vakiinnuttua anonyymin rekrytoinnin kokeileminen on mahdollista ja sen
vaiheittain lisääminen kokeilusta saatujen kokemusten myötä myös
toivottavaa. Syksyn 2019 aikana esimiehiltä ei edellytetä valmiutta
anonyymiin rekrytointiin, mutta mahdollisuus ja tuki siihen annetaan, jos
joku esimiehistä haluaa rekrytoinnin anonyymisti toteuttaa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että koko organisaatiota veloittavana
toimintatapana ei oteta käyttöön anonyymiä rekrytointia vielä tässä
vaiheessa, kun rekrytointiohjeet muuttuvat 1.9.2019 lukien.
Kaupunginhallitus kannustaa esimiehiä kokeilemaan anonyymin
rekrytoinnin käyttöä, koska teknisen toteutuksen esteitä ei ole.
Henkilöstöjaoston on mahdollista palata rekrytointiohjeen tarkentamiseen
myöhemmin, kun ensimmäiset kokemukset on saatu ja uusien
rekrytointiohjeiden mukainen toimintatapa on on vakiintunut.
Henkilöstöpalvelut laatii ohjeen kokeiluluontoista anonyymiä rekrytointia
varten.
Päätös:
Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että koko
organisaatiota veloittavana toimintatapana ei oteta käyttöön anonyymiä
rekrytointia vielä tässä vaiheessa, kun rekrytointiohjeet muuttuvat 1.9.2019
lukien. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se kannustaa
esimiehiä kokeilemaan anonyymin rekrytoinnin käyttöä, koska teknisen
toteutuksen esteitä ei ole. Henkilöstöjaoston on mahdollista palata
rekrytointiohjeen tarkentamiseen myöhemmin, kun ensimmäiset
kokemukset on saatu ja uusien rekrytointiohjeiden mukainen toimintatapa
on on vakiintunut. Henkilöstöpalvelut laatii ohjeen kokeiluluontoista
anonyymiä rekrytointia varten.
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Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.08.2019 § 300
Valmistelija: henkilöstöjohtaja Christina Söderlund,
christina.soderlund@salo.fi, puh. 02 778 2103 ja henkilöstöasiantuntija
Tiina Wiirilinna, tiina.wiirilinna@salo.fi, puh. 02 778 248
Kaupunginvaltuuston 10.6.2019 kokouksessa nuorisovaltuutettu Naim
Panahi teki nuorisovaltuuston puolesta valtuustoaloitteen, jossa toivotaan
Salon kaupungin ottavan käyttöönsä anonyymin rekrytoinnin.
Anonyymissä rekrytoinnissa on kyse siitä, että työhakemuksesta peitetään
organisaatioon saapumisen jälkeen kaikki se tieto, jolla ei valinnan
näkökulmasta ole merkitystä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli
ja nimi. Anonyymissä eli nimettömässä rekrytoinnissa hakija pysyy
nimettömänä työhaastatteluun saakka. Haastattelut suoritetaan aina
kasvokkain, mutta valinnat työhaastatteluun kutsuttavista tehdään
osaamisen ja kelpoisuusvaatimuksien perusteella.
Aloitteessa anonyymin rekrytoinnin käyttöönoton todetaan edistävän sekä
Salon kaupungin arvojen että yhdenvertaisuuden toteutumista. Aloitteen
mukaan anonyymi rekrytointi olisi konkreettinen tapa edistää Salon
kaupungin visiota Salo - joka päivä parempi.
Eri Euroopan maissa anonyymi rekrytointi on ollut käytössä jo pitkään
erityisesti yksityisellä sektorilla. Suomessa anonyymiä rekrytointia ovat
aikaisemminkin jo kokeilleet muutamat kunnat. Helsingin kaupunki päätti
vaiheittaisesta anonyymiin rekrytointiin siirtymisestä syksystä 2019 lukien.
Salon kaupunki on vuodesta 2011 lukien käyttänyt rekrytoinneissa apuna
Kuntarekry-järjestelmää. Kyseinen järjestelmä mahdollistaa jo nyt sen, että
rekrytointiyksikkö voi poistaa saapuneista hakemuksista nimen, iän ja
sukupuoleen viittaavat tiedot. Anonyymiin rekrytointiin siirtyminen
edellyttää hakijoilta toimintatavan muuttamista muun muassa siinä, että
hakijat eivät kerro itsestään liikaa hakemuspohjan avoimissa
kysymyksissä, vaan keskittyvät niissäkin kuvaamaan omia vahvuuksiaan,
erikoisosaamisiaan sekä sitä, miten esimerkiksi haluaisi kehittää
haettavana olevaa työtä, miksi työ sopisi juuri hänelle ja mitä esimerkiksi
aikaisemmat työt ovat hänelle opettaneet. Työnantajan taas täytyy
rekrytointi-ilmoitusta laatiessa keskittyä siihen, millaista osaamista
kyseinen tehtävä todella edellyttää.
Salon kaupungissa on tehty mittava rekrytoinnin uudistustyö, joka
konkretisoituu 1.9.2019 voimaan astuvan uuden rekrytointioppaan
käyttöönottoon. Uudet menettelytavat edellyttävät sekä esimiehiltä,
työntekijöiltä että hakijoilta uuden opettelua. Henkilöstöpalvelut järjestää
syksyn aikana esimiehille ja haastattelijoina rekrytointeihin osallistuville
henkilöille koulutusta uusista menettelytavoista. Vasta uusien käytänteiden
vakiinnuttua anonyymin rekrytoinnin kokeileminen on mahdollista ja sen
vaiheittain lisääminen kokeilusta saatujen kokemusten myötä myös
toivottavaa. Syksyn 2019 aikana esimiehiltä ei edellytetä valmiutta
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anonyymiin rekrytointiin, mutta mahdollisuus ja tuki siihen annetaan, jos
joku esimiehistä haluaa rekrytoinnin anonyymisti toteuttaa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että koko organisaatiota veloittavana
toimintatapana ei oteta käyttöön anonyymiä rekrytointia vielä tässä
vaiheessa, kun rekrytointiohjeet muuttuvat 1.9.2019 lukien.
Kaupunginhallitus kannustaa esimiehiä kokeilemaan anonyymin
rekrytoinnin käyttöä, koska teknisen toteutuksen esteitä ei ole.
Henkilöstöjaoston on mahdollista palata rekrytointiohjeen tarkentamiseen
myöhemmin, kun ensimmäiset kokemukset on saatu ja uusien
rekrytointiohjeiden mukainen toimintatapa on on vakiintunut.
Henkilöstöpalvelut laatii ohjeen kokeiluluontoista anonyymiä rekrytointia
varten.
Päätös:
Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että koko
organisaatiota veloittavana toimintatapana ei oteta käyttöön anonyymiä
rekrytointia vielä tässä vaiheessa, kun rekrytointiohjeet muuttuvat 1.9.2019
lukien. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se kannustaa
esimiehiä kokeilemaan anonyymin rekrytoinnin käyttöä, koska teknisen
toteutuksen esteitä ei ole. Henkilöstöjaoston on mahdollista palata
rekrytointiohjeen tarkentamiseen myöhemmin, kun ensimmäiset
kokemukset on saatu ja uusien rekrytointiohjeiden mukainen toimintatapa
on on vakiintunut. Henkilöstöpalvelut laatii ohjeen kokeiluluontoista
anonyymiä rekrytointia varten.
Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 117
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättää, että koko organisaatiota veloittavana
toimintatapana ei oteta käyttöön anonyymiä rekrytointia vielä tässä
vaiheessa, kun rekrytointiohjeet muuttuvat 1.9.2019 lukien
ja kannustaa esimiehiä kokeilemaan anonyymin rekrytoinnin käyttöä,
koska teknisen toteutuksen esteitä ei ole.
Päätös:
Antti Olkinuora Heikki Tammisen kannattamana ehdotti, että päätöksestä
poistetaan lause ”ja kannustaa esimiehiä kokeilemaan anonyymin
rekrytoinnin käyttöä, koska teknisen toteutuksen esteitä ei ole”.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 105
§ 300
§ 117

8/2019

10.06.2019
12.08.2019
09.09.2019

poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Joka kannattaa
kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää jaa ja joka kannattaa Antti
Olkinuoran ehdotusta, äänestää ei. Äänestys suoritetaan käyttäen
sähköistä äänestysjärjestelmää.
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 44 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet
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Outi Riihikankaren eroanomus rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenyydestä
2176/00.00.01.01/2019
Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 285
Valmistelijat: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020 ja hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi,
puh. 02 778 2030
Outi Riihikankare pyytää 10.6.2019 saapuneella sähköpostilla eroa
luottamustehtävistään paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Hänen
luottamustehtävänsä ovat seuraavat:
- rakennus- ja ympäristölautakunta, varajäsen
- Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto, jäsen
Rakennus- ja ympäristölautakunta, varajäsen
Kaupunginvaltuusto on valinnut 5.6.2017 § 14 Outi Riihikankaren
rakennus- ja ympäristölautakuntaan Noora Hammarin henkilökohtaiseksi
varajäseneksi. Kaupunginvaltuusto on valinnut 10.6.2019 Inkeri
Sundbergin Noora Hammarin tilalle lautakunnan jäseneksi. Lautakunnan
varajäsenistöön kuuluu tällä hetkellä 6 naista ja 7 miestä.
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto, jäsen
Kaupunginvaltuusto on valinnut 21.8.2017 § 33 Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Sanna Saarinen jäsen ja Ulla Topi varajäsen
Outi Riihikankare jäsen ja Taina Koski varajäsen
Markku Oksanen jäsen ja Pekka Lintunen varajäsen
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
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rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä
73 §:n 2 momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole"
Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuuston, ei ole vaalikelpoinen
myöskään lautakuntaan. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään
kuntalain 72 §:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen
valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa"
Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän perusteella
13-jäsenisessä toimielimessä naisten ja miesten vähimmäismäärä
määräytyy luvuin 6-7. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän
valtuuston Salon kaupungin kolmen jäsenen osalta naisten ja miesten
vähimmäismäärä määräytyy luvuin 2-1.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää Outi Riihikankarelle eron rakennus- ja
ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin valtuuston jäsenyydestä
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ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen rakennus- ja
ympäristölautakuntaan ja uuden jäsenen Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin valtuustoon toimielinten toimikauden loppuun saakka.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 118
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää Outi Riihikankarelle eron rakennus- ja
ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin valtuuston jäsenyydestä
ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen rakennus- ja
ympäristölautakuntaan ja uuden jäsenen Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin valtuustoon toimielinten toimikauden loppuun saakka.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto myöntää Outi Riihikankarelle eron rakennus- ja
ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin valtuuston jäsenyydestä.
Timo Lehti ehdotti rakennus- ja ympäristölautakuntaan Inkeri Sundbergin
varajäseneksi Elsi Heleniusta ja
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon Hanna
Yli-Liipolaa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Timo Lehden ehdotuksen.
Merkittiin, että Sanna Lundström poistui kokouksesta klo 19.36.
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Johanna Saukkosen eroanomus kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä
2063/00.00.01.01/2019
Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 284
Valmistelijat: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
02 778 2020 ja hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi,
puh. 02 778 2030
Johanna Saukkonen pyytää 31.5.2019 saapuneella sähköpostilla eroa
kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton
vuoksi. Johanna Saukkonen on yksi SDP:n 13 varavaltuutetuista.
Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 17:ssä
säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä
jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain
mukaisesti.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
myöntää Johanna Saukkoselle eron kaupunginvaltuuston
varajäsenyydestä.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 119
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää Johanna Saukkoselle eron
kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite heikkokuntoisten rakennusten korjaamiseksi taikka
purkamiseksi
2791/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 120
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
"Salon kaupungin tulee selvittää hallinnolliset mahdollisuudet puuttua
Turuntien ja Helsingintien heikkokuntoisten kiinteistöjen kunnostamiseen
taikka purkamiseen, samalla kaupungin tulisi velvoittaa kiinteistöjen
omistajat joko korjaamaan taikka purkamaan kiinteistönsä määräaikaan
mennessä uhkasakon velvoittamana.
Halikossa 9.9.2019
Osmo Friberg"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Nuorisovaltuuston aloite opiskelijahintaisista vuosikorteista uimahalliin
2792/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 121
Nuorisovaltuutettu Salla Rounamaa teki nuoprisovaltuuston puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Nuorisovaltuusto esittää, että Salon uimahalliin tulisi opiskelijahintaiset
vuosikortit. Opiskelijoille tulisi mahdollistaa edulliset liikuntamahdollisuudet.
Monet opiskelijat liikkuvat säännöllisesti useasti viikossa ja tähän tulisi
kaupungin myös kannustaa entistä enemmän. Vuosikortin hinta on
nykyisellään 450 euroa, mikä on opiskelijan budjettiin kohtuuton hinta.
Opiskelijahintojen lisääminen Salon kaupungissa tekisi Salosta
opiskelijaystävällisemmän, jota kohti pitäisi tavoitella.
Salla Rounamaa
Jarkko Anttila
Annika Fagerström
Jonna Nyyssönen
Toni Raitanen
Marjaana Mänkäri
Jaana Haapasalo
Pertti Wallittu
Arttu Karhulahti
Mira Aaltonen
Tuukka Kahila
Matti Varajärvi
Osmo Friberg
Hannu Eeva
Satu Parttimaa
Marja Ruokonen
Leena Ahonen-Ojala"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 120 ja 121
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta
kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku
puh. 029 5642 400
turku.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät: 112,113, 118 ja 119

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
pykälät:

Valitusaika 30 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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
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https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Salon
kaupungin kirjaamosta.
Salon kaupungin kirjaamo
PL 77, 24101 Salo
Käyntiosoite Tehdaskatu 2
Puhelin 02 778 2043
kirjaamo@salo.fi
Aukiolo ma-to 8.00- 16.00, pe 8.00- 14.45
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.

