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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Suonio-Peltosalo Elina
Huittinen Ulla
Lehti Timo
Lundén Mikko

Klo
17:00 - 20:52
17:00 - 20:52
17:00 - 20:52
17:00 - 19:56

Tehtävä
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

Nyyssönen Jonna

17:00 - 20:52

Riski Johanna

17:00 - 20:52

Tapio Marko
Vallittu Pertti
Vesa Simo
Yli-Jama Anna-Leena
Eeva Hannu
Keto-oja Pia

17:00 - 20:52
17:00 - 20:52
17:00 - 20:52
17:00 - 20:52
17:00 - 20:52
17:00 - 18:29

jäsen,
pöytäkirjantarkastaja
jäsen,
pöytäkirjantarkastaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Lindholm Harri

17:00 - 20:52

varajäsen

Poissa

Karnisto-Toivonen Saija
Nikkanen Saku
Ruokonen Marja
Tamminen Heikki

Muu

Nummentalo Juhani

17:00 - 20:25

Ahonen-Ojala Leena

17:00 - 20:52

Uusitalo Ilkka

17:00 - 20:52

Korhonen Anna-Kristiina
Mannervesi Mika
Niemelä Jari
Inna Lauri
Nieminen Irma

17:00 - 17:46
17:00 - 18:30
17:00 - 17:36
17:00 - 20:52
17:00 - 20:52

Lisätiedot

läsnä §:t
316-330

läsnä §:t
316-317

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
valtuuston 3.
varapuheenjohtaja
valtuuston
puheenjohtaja
valtuuston 1.
varapuheenjohtaja
valtuuston 2.
varapuheenjohtaja
asiantuntija
asiantuntija
asiantuntija
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

läsnä §:t
316-331
poissa §325

Pöytäkirja nähtävillä
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 10. syyskuuta 2019 alkaen
yleisessä tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 316

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 02.09.2019 § 317

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 9. syyskuuta 2019 ja tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan kaupungin tietoverkossa 10. syyskuuta 2019.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Nyyssönen Jonna ja Riski Johanna.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

4

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 318

15/2019

5

02.09.2019

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 318

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:
Tämän asiakohdan yhteydessä apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä
selosti lisälistan asiaa ”Kysely kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluntuottajana”. Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi selosti
Perniön kirkonkylän kouluhanketta koskevaa asiaa ja talousjohtaja
Anna-Kristiina Korhonen selosti taloutta koskevia esityslistan asioita.
Merkittiin, että Jari Niemelä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 17.36, Anna-Kristiina Korhonen klo 17.46, Mika Mannervesi klo
18.30 ja Pia Keto-oja klo 18.31.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti lisäksi, että
varsinaisella esityslistalla olevien asioiden jälkeen käsitellään lisälistalla
esitetty asia ”Kysely kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluntuottajana”.
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Kaupunginhallituksen päätöksessä 12.8.2019 § 296 (Kiinteistöjen 488-3-17 ja 460-1-379
määräalojen myynti) olevan kirjoitusvirheen korjaaminen
2405/10.00.02.00/2019
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 319
Valmistelija: Valmistelijat: Hallintojohtaja irma Nieminen,
irma.nieminen@salo.fi, 044 7782020 ja kaupungingeodeetti Ari Vainio,
ari.vainio@salo.fi, 02-7785400
Kaupunginhallituksen päätös 12.8.2019 § 296 sisälsi kirjoitusvirheen.
Pöytäkirjateksti on seuraava:
"Valmistelijat: tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen,
mikko.aaltonen@salo.fi, 02-7785402 ja kaupungingeodeetti Ari Vainio,
ari.vainio@salo.fi, 02-7785400
* * * * * * * * / Raskashuolto J. Levo Oy on ollut yhteydessä ja pyytänyt
saada ostaa kaupungilta omistamaansa kiinteistöön 734-488-3-1
lisäalueeksi liitettävät määräalat.
Lisäalue koostuu kiinteistön 734-488-3-17 noin 1466 m² suuruisesta
määräalasta sekä kiinteistön 734-460-1-379 noin 21 m² suuruisesta
määräalasta.
Myytävät kohteet sijaitsevat Halikon Riikin yritysalueella Piisitien varrella
sijainti- ja liitekartan osoittamassa paikassa. Kauppahinta
kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen 8,28 € / m2 eli 12 312 €.
Laadittavan kauppakirjan ehdot ovat seuraavat:
MYYJÄ

Salon kaupunki

OSTAJA

* * * * * * * * / Raskashuolto J. Levo Oy

KAUPAN KOHDE
Kiinteistön 734-488-3-17 määräala, noin 1466 m² ja kiinteistön
734-460-1-379 määräala, noin 21 m². Määräalojen yhteenlaskettu
pinta-ala on noin 1487 m2. Määräalojen sijainti on esitetty kauppakirjan
liitekartalla.
KAUPPAHINTA
Kauppahinta on 12 312 euroa.
KAUPAN MUUT EHDOT
Tämän kiinteistönkaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.
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1 Kauppahinnan maksaminen
Kauppahinta maksetaan kokonaan tässä kaupantekotilaisuudessa ja
kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoittamisella.
2 Omistus- ja hallintaoikeus
Omistus- ja hallintaoikeus määräaloihin siirtyvät ostajalle heti.
3 Kiinnitykset ja panttioikeudet
Kaupan kohteena oleviin kiinteistöjen määräaloihin ei ole vahvistettu
kiinteistökiinnityksiä, eikä uusia asioita ole vireillä.
4 Rasitteet ja rasitukset
Kulku- ja muut rasitteet ilmenevät oheisesta kiinteistörekisteriotteesta.
5 Verot, maksut ja vastuu vahingoista
Myyjä vastaa määräaloista suoritettavista veroista ja maksuista sekä niitä
kohdanneista vahingoista siihen saakka, kunnes omistusoikeus siirtyy
ostajille. Ostaja vastaa veroista ja maksuista sekä vahingoista
omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.
6 Kohteeseen tutustuminen
Ostaja on tarkastanut määräalat, niiden alueet ja rajat sekä tutustunut
alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on verrannut näitä seikkoja kaupan
kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajalla ei ole
huomauttamista näiden seikkojen osalta.
7 Asiakirjoihin tutustuminen
Ostaja on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat:
1. Lainhuutotodistus
2. Rasitustodistus
3. Kiinteistörekisterinote
4. Kaavakartat ja -määräykset
8 Lohkominen
Ostaja vastaa määräalojen lohkomiskuluista kiinteistöön 734-488-3-1
liitettäväksi.
9 Irtaimisto
Tämän kiinteistönkaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää myydä * * * * * * * * / Raskashuolto J. Levo
Oy:lle kiinteistön 734-488-3-17 noin 1466 m² suuruisen määräalan sekä
kiinteistön 734-460-1-379 noin 21 m² suuruisen määräalan edellä mainituin
ehdoin kauppahintaan 12 312 euroa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.”
Kaupunginhallituksen edellä esitetyssä päätöksessä on kirjoitusvirheeseen
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rinnastettava virhe. Ostajan oli tarkoitus olla Raskashuolto J.Levo Oy eikä
* * * * * * * * / Raskashuolto J.Levo.
Kirjoitusvirheen korjaamisesta on seuraavat säännökset:
Hallintolain 51 §:
”Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai
laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe.
Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle
kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta
menettelystä.”
Hallintolain 52 §:
"Korjaamisasian vireilletulo ja käsittely
Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai
asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen
korjaamiseksi on esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen
tekemisestä.
Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja
asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen
sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava
tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole
tarpeetonta.
Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen
päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan
tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava
asianosaiselle maksutta."
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää korjata pöytäkirjassaan 12.8.2019 § 296 olevat
kirjoitusvirheeseen rinnastettavat virheet siten, että ostaja on
Raskashuolto J.Levo Oy.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite kaupungin henkilöstön palkallisesta vapaapäivästä lapsen
aloittaessa koulunkäynnin
2174/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 106
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite kunnantyöntekijöille tarjottavasta palkallisesta
vapaapäivästä. Tulee selvittää mahdollisuutta tarjota kunnantyöntekijöille
palkallista vapaapäivää työntekijän lapsen aloittaessa koulutaivaltaan,
aloitteen tarkoituksena on mahdollistaa oppilaan varhainen tukeminen
koulutaipaleensa alussa, sekä samalla aloite tukee myönteistä
henkilöstöpolitiikkaa Salon kaupungissa, kuten Joensuun kaupunki sekä
pohjois karjalan osuuskauppa. Salossa 10.6.2019 Osmo Friberg Kok."
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 320
Valmistelija: henkilöstöjohtaja Christina Söderlund,
christina.soderlund@salo.fi, puh. 02 778 2103 ja henkilöstöasiantuntija
Tiina Wiirilinna, tiina.wiirilinna@salo.fi, puh. 02 7782 248
Osmo Friberg on 10.6.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa esittänyt
Salon kaupungin henkilökuntaan kuuluvalle työntekijälle palkallista
vapaapäivää lapsen ensimmäiseksi koulupäiväksi. Aloitteessaan Friberg
pyytää Salon kaupunkia työnantajana selvittämään mahdollisuuden tarjota
työntekijöille palkallinen vapaapäivä lapsen aloittaessa koulutaivaltaan.
Aloitteen tarkoituksena on Fribergin mukaan mahdollistaa oppilaan
varhainen tukeminen koulutaipaleen alussa. Friberg perustelee aloitteen
tukevan samalla myös myönteistä henkilöstöpolitiikkaa Salon
kaupungissa. Vastaava käytäntö Fribergin mukaan on jo käytössä
Joensuun kaupungissa sekä Pohjois-Karjalan Osuuskaupassa. 10.6.2019
kokouksessaan kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Tutkimusten mukaan perheen ja työelämän mahdollisimman luonteva ja
joustava yhteensovittaminen hyödyntää kaikkia osapuolia – lasta,
työssäkäyvää vanhempaa ja työnantajaa. Työpaikan perheystävällisyys
tukee perhearkea ja tasapainon löytämistä työn ja muun elämän välillä.
Tällä on oma vaikutuksensa myös työpaikan maineeseen ja
houkuttelevuuteen, mutta myös vanhempien mahdollisuuksiin osallistua
työelämään.
Salon kaupungin vuoden 2018 henkilöstöraportin mukaan ikäryhmittäin
tarkasteltuna suurimmat ikäryhmät ovat 50–59-vuotiaat ja 40–49 –vuotiaat.
Noin 10 % Salon kaupungin henkilöstöstä on alle 30-vuotiaita tai
vastaavasti yli 60-vuotiaita. 30–39-vuotiaiden ikäryhmään kuuluu Salon
kaupungissa noin 19 % työntekijöistä ja viranhaltijoista.
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Ikä

vuosi 2018

alle 30

347 työntekijää/
viranhaltijaa

9,5 % henkilöstöstä

30–39

703

19,2 %

40–49

1045

28,5 %

50–59

1066

29,1 %

60–64

427

11,7 %

65 ja yli

48

1,3 %

Yhteensä

3663

Lähde Salon kaupungin henkilöstöraportti 2018
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 synnyttäjien keski-ikä oli 30,9
vuotta. Vuosien varrella tilanne on pysynyt melko samana, sillä vuonna
2011 vastaava luku oli 30,3. Isäksi tullaan tilastokeskuksen 2018 tilaston
mukaan noin 31,5 vuotiaana. Edellä mainitun perusteella voitaneen
arvioida, että lapsi aloittaa koulun siinä vaiheessa, kun vanhemmat ovat
keskimäärin 38-vuotiaita.
Työn ja perheen yhteensovittamista koskevia lakeja on Suomessa useita,
joista keskeisimpinä ovat laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta,
perusopetuslain aamu- ja iltapäivätoiminta, laki lasten päivähoidosta,
asetus lasten päivähoidosta, tasa-arvolain mukainen syrjintäkielto,
työaikalaki, työsopimuslain mukainen poissaolo lapsen sairauden vuoksi
sekä tasapuolisen kohtelun velvoite, työturvallisuuslaissa määritelty
raskauden aikainen työnteko, vuorotteluvapaalaki sekä vuosilomalaki.
Edellä mainittujen lisäksi kunnalliset virka- ja työehtosopimukset tukevat
perheen ja työn yhteensovittamista äitiys- ja isyysvapaan palkallisuudella,
tilapäisen hoitovapaan lainsäädäntöä paremmalla ehdolla
(työsopimuslaissa alle 10 vuotiaan lapsen hoito, kunnallisessa virka- ja
työehtosopimuksessa alle 12 vuotiaan lapsen hoito).
Salon kaupungissa henkilöstöä on mahdollisuus liukuvaan työaikaan,
kokonaisen päivän kestäviin saldovapaisiin sekä etätyöhön. Palkattomien
vapaiden käyttämiseen suhtaudutaan myönteisesti ja lisäksi on sovittu,
että 30 palkattoman vapaapäivän osalta lomanmääräytymisvuosittain,
viikon säännönmukaisia vapaapäiviä tai arkipyhiä ei tarvitse liittää
vapaaseen, elleivät ne jää anottavan vapaan sisälle. Toivottavaa varmasti
on, että työaikajoustoihin liittyviä ratkaisuja tehtäisiin jatkossakin
tasapuolisesti eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden tarpeet
huomioiden. Osalle palkallinen koulunaloitusvapaa tuo helpotuksen lapsen
ensimmäiseen koulupäivään, jollekin toiselle työntekijälle palkallisen
vapaan käyttäminen voisi olla merkityksellistä esimerkiksi ikääntyvän
perheenjäsenen asioiden hoitamiseksi.
Great Place to Work – instituutti julkaisee vuosittain sekä Suomen,
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Euroopan että maailman parhaimmaksi koetut työpaikat. Työn ja muun
elämän tasapainon selvittäminen on yksi osa yrityksiin liitettyä analysointia.
Tanska on Oxford Research Oy julkaiseman tutkimuksen mukaan useilla
eri mittareilla mitattuna mallimaa työmarkkinoiden joustoissa. Grate Place
to Work on vuodesta 2001 lukien kerännytkin Tanskassa yli 500 eri
työpaikan käytänteitä työn ja muun elämän yhdistämisen
joustavoittamisesta. Näistä perheen ja työelämän yhteensovittamista
helpottavista käytänteistä Oxford Research on koonnut raportin, jonka
pohjalta he ovat myös muodostaneet viisi eri kategoriaa käytänteisiin
liittyen: työaikaan liittyvät käytännöt, perheellisten tarpeisiin vastaavat
lomajärjestelyt, vanhempainvapaat, perhe mukaan työyhteisöön sekä muut
käytännöt.
Perheellisten eniten hyödyntämät käytännöt liittyivät joustaviin työaikoihin;
joustava päivittäinen työaika ilman kiinteitä saapumis- ja lähtöaikoja,
lyhyemmät työpäivät tai – viikot, fyysisen työpisteen joustava valinta
esimerkiksi etätyön muodossa. Edellä mainituista keinoista osa soveltuu
vain sellaiseen työhön, jossa joustavuus on helppoa, eikä keskeistä ole se,
missä ja milloin työtä tehdään, vaan mikä on tulos. Fyysistä läsnäoloa ja
hyvissä ajoin ennalta suunniteltuja työvuoroja edellyttäviin tehtäviin
työaikajoustoja on mahdollista soveltaa tietyin reunaehdoin; tarpeeksi
ajoissa ilmoitetut vapaaseen liittyvät toiveet sekä mahdollisuuksien
rajoissa yksilöllisten toiveiden huomioiminen auttaa sekä työntekijää että
työnantajaa.
Palkallisen vapaapäivän järjestäminen siihen hetkeen, kun perheen lapsi
aloittaa ensimmäisen luokan, on yksi perheystävällisen työnantajan
keinoista tukea työn ja perheen yhdistämistä. Kustannusten näkökulmasta
on vaikea etukäteen arvioida, kuinka paljon vapaata tultaisiin anomaan ja
käyttämään saati sitä, kuinka monessa tilanteessa sijainen on tarpeen
palkata kyseiselle ajalle. Määräaikaisena kokeiluna aloitteen mukainen
palkallinen vapaapäivä lapsen ensimmäisenä koulupäivänä voisi tarjota
tärkeää tietoa jatkoa ajatellen.
Joensuun kaupungilla ei aloitteessa mainitusta poiketen ole käytössä
kyseistä palkallista vapaata. Asia on tarkistettu Joensuun kaupungin
henkilöstöjohtajalta 26.6.2019. Kaarinan kaupungissa syksy 2019 tulee
olemaan ensimmäinen, jolloin palkallinen koulunaloitusvapaa on
mahdollinen peruskoulunsa aloittavan lapsen huoltajalle.
Käyttökokemuksia ajankohdasta johtuen ei vielä heidänkään suunnalta
tästä johtuen ole. Koulunaloitusvapaa koskee Kaarinassa nimenomaan
huoltajaa, ei esimerkiksi lapsen isovanhempia. Kaarina on myös
ohjeistanut, että sairausloma ei siirrä jo myönnettyä koulunaloitusvapaata
toiseen ajankohtaan, ja että jo myönnettyä opintovapaata,
virka/työvapaata, hoitovapaata, saldovapaata tai vuosilomaa ei voi
keskeyttää koulunaloitusvapaan ajaksi.
Koulunaloitusvapaa on Kaarinassa tarkoitettu nimenomaan koulun
aloituspäiväksi, eikä sitä voi siirtää toiseen ajankohtaan. Vapaa voidaan
myöntää molemmille vanhemmille, jos kumpikin työskentelee saman
työnantajan palveluksessa. Vuorotyössä työvuoro voidaan sijoittaa niin,
että koulunaloituspäivä on vapaapäivä ja tällöin koulunaloitusvapaata ei
käytetä. Mikäli koulupäivälle suunniteltu työvuoro ei osu koulupäivän ajalle,
vaan työvuoro alkaa Kaarinan kaupungin palveluksessa olevalla
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työntekijällä vasta iltapäivällä, ei kyseeseen tule koulunaloitusvapaa.
Lisäksi he ovat sopineet, että mikäli koulunaloituspäivää edeltäväksi yöksi
on suunniteltu yövuoro, myönnetään koulunaloitusta edeltävälle yölle
koulunaloitusvapaa, mikäli työntekijä sitä anoo. Osa-aikaisen työntekijän
osalta on todettu, että jos säännönmukaiset työpäivät ovat ma, ti ja ke ja
koulu alkaa torstaina, ei koulunaloitusvapaata myönnetä. Mikäli
osa-aikainen työntekijä työskentelee normaalisti kuitenkin viitenä päivänä
viikossa, mutta tekee lyhennettyä työaikaa, myönnetään
koulunaloitusvapaa koulunaloituspäiväksi.
Kaupungin taloustilanne on edelleen heikentynyt ja 20.8.2019 on
henkilöstölle julkaistu tiedote, jossa kuvataan toimenpiteitä, jotka on
välittömästi käynnistettävä talouden tasapainottamiseksi. Näitä ovat:
1. Kaikista harkinnanvaraisista hankinnoista pidättäydytään loppuvuoden
ajaksi.
2. Vain pakolliset rekrytoinnit toteutetaan loppuvuoden aikana. Muita
rekrytointeja viivästytetään vuodenvaihteen yli.
3. Koulutuksista ja ulkopuolisten kouluttajien käytöstä pidättäydytään
mahdollisuuksien mukaan. Vain välttämättömimmät toteutetaan.
4. Hankkeiden ja projektien aloitus lykätään vuodenvaihteen yli mikäli
mahdollista.
5. Henkilöstöä kannustetaan edelleen pitämään palkattomia vapaita sekä
käyttämään mahdollisimman paljon vuosilomiaan ennen vuoden vaihdetta.
6. Palvelutuotantoa priorisoidaan, jotta palkattomia vapaita ja vuosilomia
on mahdollista pitää. Palvelualueiden johto antaa yksiköille tästä
yksityiskohtaisemmat ohjeet.
7. Sairauspoissaolojen suuri määrä rasittaa kaupungin taloutta
merkittävästi. Kaikki toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ovat
tarpeellisia.
Vaikka koulunkäyntivapaa onkin hyvä asia, ja tukee työn ja perhe-elämän
yhdistamistä, ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista ottaa
käyttöön uusia, taloutta kuormittavia vapaita.
Edellä olevan aloitteen käsittelyssä noudatetaan kaupunginvaltuuston
päätöstä 6.5.2019 § 71. Jos valtuustoaloitteen on allekirjoittanut
vähemmän kuin 10 valtuutettua, aloite katsotaan loppuun käsitellyksi
päätösvaltaisen toimielimen toimesta ja saatetaan tiedoksi valtuuston
intraan ilman valtuuston kokouskäsittelyä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että koulunaloitusvapaata ei oteta käyttöön
kaupungin taloustilanteesta johtuen.
Kaupunginhallitus katsoo valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 277
§ 321

15/2019

13

24.06.2019
02.09.2019

Sähköenergian hankinta, tarjouspyyntöluonnos
1919/02.08.00.01.00/2018
Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 277
Valmistelija: hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, puh. (02) 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi, tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto,
puh. (02) 778 5116, janne.lehto@salo.fi, kaupunkikehitysjohtaja Mika
Mannervesi, puh. (02) 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi.
Salon kaupunginhallitus päätti 27.8.2018 § 318 hankkia sähkön
salkunhallintapalvelut ja sitä kautta sähköenergian hankinnan
kilpailutuksen Veni Energia Oy.ltä.
Veni Energia Oy on laatinut sähköenergian hankinnasta
tarjouspyyntöluonnoksen, joka on esityslistan liitteenä.
Tarjouspyyntöluonnos ei ole vielä valmisteluvaiheessa julkinen asiakirja.
Hankinnan kohteena on sähköenergian hankinta, jonka tuloksena sovitaan
sähkönmyyjän marginaaleista ja sopimusehdoista. Lopullinen
sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien
hinnankiinnitysten perusteella. Hankintaan osallistuu Salon kaupungin
lisäksi Salon Vuokratalot Oy.
Sopimus tehdään neljäksi vuodeksi 1.1.2021 alkaen. Hankinnan arvo
ylittää tavaroiden ja palvelujen EU-kynnysarvon. Salon kaupungilla on tällä
hetkellä sähköenergian hankintasopimus KL-Kuntahankintojen kautta ja
sopimustoimittajana on Oulun Sähkönmyynti Oy. Sopimus päättyy
31.12.2020.
Keskeisintä tarjouspyyntöluonnoksessa on vapaalla tuotantotavalla ja
uusiutuvalla tuotantotavalla (alkuperätakuusertifoitu energia) tuotetun
sähköenergian suhde. Salon kaupungin sähköenergian kulutus on noin
33.000 Mwh vuodessa. Sähköenergian hankinnassa pyritään tulevalla
sopimuskaudella lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Tällä hetkellä
Salon kaupungin hankkimasta sähköenergiasta noin 18 % on uusiutuvaa
sähköenergiaa.
Tarjouspyyntöluonnoksessa on lähdetty siitä mallista, että Salon kaupunki
tulee hankkimaan 100 % uusiutuvaa sähköenergiaa. Valinta sitoo
hankintayksikköä koko sopimuskauden. Valtakunnallinen tavoite on tehdä
Suomesta ensimmäinen fossiilivapaa yhteiskunta. Myös
elinkeinopoliittisissa keskusteluissa merkittävien uusien
työpaikkamahdollisuuksien yhteydessä on voimakkaasti korostettu
hyödykkeiden koko tuotantoketjun ja sen toimintaympäristön
hiilineutraaliuden merkitystä valmistettavien tuotteiden menestykselle
markkinoilla.
Tällä hetkellä uusiutuvan ja vapaan tuotantotavan sähköenergian hintaero
(marginaali) on arviolta noin 1 eur/Mwh, mikä on melko alhaisella tasolla.
Vuositasolla tämä tarkoittaa Salon kaupungin sähkönkulutuksella noin
33.000 euroa. Toinen vaihtoehto hankintaan on malli, jossa sähköä
hankitaan molemmilla tuotantotavoilla eli sekä vapaalla että uusiutuvalla
tuotantotavalla. Tällöinkin hankinnan kilpailutusvaiheessa on ilmoitettava
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prosenttiosuus tuotantotavoille, miten paljon sähköä tullaan
sopimuskaudella hankkimaan.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sähköenergian
hankinnan tarjouspyyntöluonnoksen.
Päätös:
Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta klo 18.49 tämän
asian käsittelyn aikana.
Jonna Nyyssönen ehdotti, että asia palautetaan uutdelleen valmisteluun
siten, että toisena vaihtoehtona tarkastellaan sitä, että ydinsähkö otetaan
mukaan hankkeeseen ja sähkö hankitaan hiilineutraalina.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen
valmisteluun Jonna Nyyssösen ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 321
Valmistelija: hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, puh. (02) 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi, tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto,
puh. (02) 778 5116, janne.lehto@salo.fi, kaupunkikehitysjohtaja Mika
Mannervesi, puh. (02) 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi.
Sähköenergian hankinnassa on mahdollista hankkia sähköä kolmella eri
tuotantotavalla, jotka on esitetty alla. Lisäksi kohdassa on kerrottu, mikä
on vaihtoehdon arvioitu kustannusvaikutus per vuosi. Kustannusvaikutus
on laskettu kaupungin sähköenergian kulutuksen vuosimäärästä, joka on
noin 33.000 MWh / vuodessa. Luvut ovat karkeita arvioita ja lopullinen
kustannus määräytyy sähkön vuosikulutuksen sekä saatujen tarjousten
perusteella.
1. Vapaa tuotantotapa. Tässä tuotantotavassa sähköenergiaa voidaan
tuottaa millä tavalla tahansa (uusiutuva, fossiiliset, esim. öljy, kivihiili ja
ydinenergia).
2. Hiilidioksidivapaa tuotanto. Hiilidioksidivapaa sähkö tarkoittaa, että
sähköenergia on tuotettu siten, että tuotannosta ei synny
hiilidioksidipäästöjä (CO2-päästöjä) ilmaan. Hiilidioksidivapaa sähkö voi
olla tuotettu esimerkiksi vedellä, auringolla, tuulella, biovoimalla tai
ydinvoimalla. Lisäkustannus tämän tuotantotavan osalta on 3.300 - 6.600
euroa vuodessa (lisäys marginaaliin arviolta +0,10 - 0,20 €/MWh).
3. Uusiutuva tuotantotapa. Uusiutuvan energian tuotantotavat ovat pääosin
vesi, aurinko, tuuli tai biovoima. Lisäkustannus tämän tuotantotavan osalta
noin 33.0000 euroa vuodessa (lisäys marginaaliin arviolta ~+1,00 €/MWh).
Ero hiilidioksidivapaan ja uusiutuvan tuotantotavan välillä on siinä, että
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hiilidioksidivapaassa tuotantotavassa on mukana ydinvoima. Muutoin
tuotantotavat ovat samat.
Mikäli sähköenergiaa halutaan hankkia joko uusiutuvalla tai
hiilidioksidivapaalla tuotantotavalla, hankinnan kohteeksi on järkevämpää
valita jompikumpi tuotantotapa 100 %:sti. Näiden tuotantotapojen
yhdistelmä esimerkiksi tietyin prosenttiosuuksin on myös mahdollista
kilpailuttaa, jolloin marginaali on hieman halvempaa kuin uusiutuvan
tuotantotavan osalta. Kilpailutus yhdistelmänä saattaa vaikuttaa tarjoajien
määrään. Tarjoajat eli sähköyhtiöt eivät siis sitoudu tarjousajalla tiettyyn
tuotantomuotoon, vaan uusiutuvaan ja hiilidioksidivapaaseen
tuotantotapaan. Todennäköisin tuotantotapa hiilidioksidivapaassa
tuotantotavassa on ydinvoima.
Mikäli sähköenergian tuotantotavaksi halutaan valita vapaa tuotantotapa,
on mahdollista kilpailuttaa sähköenergia joko 100 %:sti vapaalla
tuotantotavalla tai yhdistelmänä, jossa on oma prosenttiosuus vapaalle
tuotantotavalle sekä uusiutuvalle / hiilidioksidivapaalle tuotantotavalle.
Sähköenergian hankinnassa kilpailutetaan siis sähköenergian marginaali
sopimuskaudelle. Sähköenergian hinta määräytyy sähkömarkkinoilla
hinnankiinnityksiin perustuen. Lopullinen kaupungin maksama
laskutushinta koostuu siis sähköenergian hinnasta ja sähkönmyyjän
marginaalista. Esimerkiksi kesäkuusta 2018 toukokuuhun 2019
sähköenergian hinta on vaihdellut kuukausittain välillä 36,59 - 45,63
€/MWh. Sähköenergian kokonaiskustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa
euroa / vuosi.
Edellä olevan perusteella esitetään, että Salon kaupunki hankkii
hiilidioksidivapaalla tuotantotavalla tuotettua sähköenergiaa, josta
vähintään 50 % on tuotettu uusiutuvalla tuotantotavalla. Malli on siis
käytännössä 50 % hiilidioksidivapaata sähköenergiaa ja 50 % uusiutuvaa
sähköenergiaa.
Perustelut
Imagollisesti kaupungin olisi valittava tuotantotapa, joka säästää
ympäristöä. Tähän päästään sekä uusiutuvalla että hiilidioksivapaalla
tuotantotavalla. Erot tuotantotapojen sähkömyyjän marginaaleissa eivät
ole suuria, eikä tällä ole suurta vaikutusta tilapalvelujen talousarvioon.
Eniten vaikutusta on kulutuksella ja sitä pyritään pienentämään eri keinoin;
mm. LED-valaistuksella ja valaistuksen tarpeenmukaisella ohjauksella,
tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla, uusimalla IV-laitteiden koneikkoja
energiatehokkaammiksi.
Esityslistan liitteenä on alkuperäinen tarjouspyyntöluonnos liitteineen.
Tarjouspyynnön sisältö ei käytännössä muutu muilta osin kuin
tuotantotavan osalta kohdissa Hankinnan kohteen kuvaus ja Hankinnan
kohteen kriteerit. Muut ehdot ja kohdat tarjouspyynnössä säilyvät
ennallaan. Tarjouspyyntö tulee päivittää myös määräaikojen yms. osalta
ennen sen julkaisemista.
Kaupunginjohtaja:

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 277
§ 321

15/2019

16

24.06.2019
02.09.2019

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vaihtoehdon, jonka mukaan kaupunki
hankkii hiilidioksidivapaalla tuotantotavalla tuotettua sähköenergiaa, josta
vähintään 50 % on tuotettu uusiutuvalla tuotantotavalla.
Kaupunginhallitus valtuuttaa hankintapäällikön muokkaamaan
tarjouspyyntöluonnoksen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti sekä
tekemään tarjouspyyntöluonnokseen muut teknisluonteiset muutokset ja
korjaukset (päivämäärät yms).
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 1
Liite 2

Tarjouspyyntöluonnos, sähköenergian hankinta
Tarjouspyynnön liite, sähköenergian hankinta
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Edunvalvontapalveluja koskevan sopimuksen päivittäminen ja palvelun resursointi
1838/00.01.02.02/2019
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 322
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Edunvalvontasopimuksen päivittäminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2008 § 61 kaupungin ja Salon
oikeusaputoimiston välisen sopimuksen holhoustoimen
edunvalvontapalvelujen tuottamisesta ja edunvalvojan tehtävistä. Kaupunki
on sopimuksessa sitoutunut tuottamaan kaikki edunvalvontapalvelut Salon
kaupungin asukkaille. Kaupunki on sitoutunut järjestämään
edunvalvontapalvelut siten, että käytettävissä on riittävä määrä
edunvalvojia niille kaupungin asukkaille, joille maistraatti tai käräjäoikeus
määrää edunvalvojan.
Palvelu käsitti sopimushetkellä noin 170 päämiehen edunvalvonnan.
Tilaaja maksaa palveluntuottajalle 370 euroa/päämies/vuosi. Lisäksi
kaupunki saa palvelun tuottajana periä edunvalvontapalkkiota päämiehiltä.
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen molemminpuolinen
irtisanomisaika on kaksi vuotta.
Laki- ja organisaatiomuutosten johdosta sopimuskumppani on nykyisin
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri. Sopimusta tulee
päivittää tilaajaorganisaation muutoksen vuoksi. Edunvalvonnasta
maksettavaa korvausta ei ole sopimuksen solmimisen jälkeen tarkistettu,
joten siltäkin osin päivittäminen on tarpeen. Sopimuksen päivittämisestä ja
edunvalvonnan järjestämisen vaihtoehdoista on keskusteltu 28.6.2019
järjestetyssä tapaamisessa, johon osallistuivat oikeusapu- ja
edunvalvontapiirin johtaja sekä kaupungin edustajina hallintojohtaja ja
molemmat edunvalvojat.
Edunvalvontapalvelujen järjestämisen vaihtoehdot
Edunvalvontapalvelut voidaan tuottaa joko kaupungin toimesta kuten
Salossa toimitaan tai oikeusapu-ja edunvalvontapiirin tuottamana.
Seuraavassa on arvioitu molempia vaihtoehtoja.
Kaupunki tuottaa palvelut
Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan edunvalvonnan toimintakulut olivat
221 425 euroa ja toimintatuotot 311 476 euroa. Toimintakate oli siten 90
051 euroa. Edunvalvonta-asiakkaiden määrä on lisääntynyt siten, että
nykyinen asiakasmäärä on n. 360 päämiestä. Asiakkaiden tilanteet ovat
myös muuttuneet aiempaa haasteellisemmiksi. Työturvallisuuteen tulee
nykyisin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Työtilojen tulisi olla
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sellaiset, että työntekijän turvallisuus voidaan taata myös mahdollisten
väkivaltatilanteiden varalta.
Suositus päämiesten määrästä on n. 60 päämiestä/työntekijä. Nykyisellä
henkilöstömäärällä (kaksi edunvalvojaa ja yksi toimistosihteeri) ei voida
tuottaa palveluja sopimuksen edellyttämällä tavalla. Henkilöstömäärää on
lisättävä. Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan on tarkoitus esittää yhden
edunvalvojan viran ja yhden toimistosihteerin viran perustamista.
Nykyiset työtilat Tehdaskatu 1:ssä sijaitsevassa rakennuksessa käsittävät
kolme työhuonetta ja yhden pienen sosiaalitilan. Työhuoneet eivät ole
ajanmukaisia eivätkä määrältään riittäviä. Edunvalvontaa varten tulee
vuokrata tilat henkilöstömäärän kasvaessa. Tästä aiheutuu henkilöstö- ja
vuokrakustannuksia. Henkilöstön lisäyksestä ja tilojen hankinnasta
aiheutuva menojen kasvu on n.110 000 euroa.
Kaupungin tuottaman palvelun etuna on, että voidaan varmistua palvelun
olevan lähellä salolaisia. Saavutettavuus on tärkeä arvo asiakaskunta
huomioon ottaen.
Jotta lisääntyviä kustannuksia saadaan katettua edes osittain, tulee
tilaajan maksamaan korvaukseen esittää korotusta. Korotus on perusteltua
myös siitä syystä, että sitä ei ole kertaakaan tarkistettu sopimuksen
voimassaoloaikana. Korotukseksi ehdotetaan 55 euron korotusta, jolloin
vuotuinen korvaus olisi 425 euroa/päämies.
Kaupunki ei tuota palveluja
Jos kaupunki ei jatkossa tuota palveluja, sopimus irtisanotaan päättymään
31.12. 2021. Palvelut on kuitenkin tuotettava irtisanomisajan eli seuraavan
kahden vuoden ajan. Tähän tarvitaan edellisessä asiakohdassa mainitut
lisäresurssit määräajaksi. Henkilöstökysymykset tulee käsitellä
yhteistoimintalain mukaisesti.
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin vastatessa palveluiden
tuottamisesta palvelua ei välttämättä jatkossa olisi saatavilla Salossa.
Ehdotus jatkotoimista
Edunvalvontapalveluita koskeva sopimus päivitetään liitteen mukaiseksi ja
esitetään korvauksen korottamista 425 euroon/päämies.
Kaupunki tuottaa jatkossakin edunvalvontapalvelut sopimuksen
mukaisesti. Kaupunki käynnistää vuokratilojen hankinnan
edunvalvontatoimiston käyttöön. Vuoden 2020 talousarvion
henkilöstösuunnitelmaan tehdään ehdotus edunvalvojan viran ja
toimistosihteerin työsuhteen perustamisesta.
Esityslistan liitteenä on kaupunginvaltuuston 9.12.2008 § 61 hyväksymä
sopimus sekä ehdotus sen päivittämisestä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää,
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1) että kaupunki jatkaa edunvalvontapalveluiden tuottamista
kaupunginvaltuuston 9.12.2008 § 61 hyväksymän sopimuksen perusteella
kuitenkin siten, että toiminnasta saatavat tuotot kattavat siitä aiheutuvat
kulut
2) että henkilöstöresurssien lisäämisestä tehdään ehdotukset vuoden 2020
henkilöstösuunnitelmaan ja käynnistetään tilojen hankinta
edunvalvontatoimiston käyttöön
3) hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen päivityksen ja esittää
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirille, että kaupungille
edunvalvontapalveluiden tuottamisesta maksettava korvaus korotetaan
425 euroksi / päämies / vuosi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 3

Edunvalvontasopimuksen päivittämistä koskeva liite
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Melan tiedustelu kiinnostuksesta lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen alueen
laajentamiseen
2360/00.04.01/2019
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 323

Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020, lomituspalvelupäällikkö Elina Suominen,
elina.suominen@salo.fi, 044 778 7102
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tiedustelee 3.7.2019 saapuneella
kirjeellään kaupungin kiinnostusta lomituspalvelujen
toimeksiantosopimuksen alueen laajentamiseen.
Melan kirje on seuraava:
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) on solminut kanssanne
lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen. Mela haluaa tiedustella
halukkuuttanne toimeksiantosopimuksen alueen laajentamiseen, mikäli
lomituspalveluiden toimeenpano jatkuu nykyisellä hallintomallilla myös
jatkossa.
Suomen edellisen hallituksen linjaama lomituspalveluiden siirtäminen
maakuntien hoidettavaksi peruutettiin maaliskuussa. Nykyisen hallituksen
linjaukset lomituspalveluiden osalta ovat vielä avoimia. Hallitusohjelmassa
todetaan lyhyesti, että lomituslaki uudistetaan. Mikäli muuta ei päätetä,
Mela valmistautuu jatkamaan lomituspalvelujen toimeenpanoa
yhteistyössä toimeksiantosopimuksen tehneiden kuntien kanssa.
Lomituspalveluihin oikeutettujen kotieläinyrittäjien lukumäärä on pudonnut
vuosittain 5-6 %. Vuonna 2018 heitä oli noin 16 000. Vähenemisen
ennustetaan jatkuvan vastaavalla tavalla myös tulevina vuosina.
Ennusteen mukaan lomituspalvelujen käyttäjiä olisi vuonna 2025 noin 10
700. Paikallisyksiköiden koossa on suurta vaihtelua. Lomituspalveluja
käyttäneiden maatalousyrittäjien määrä oli pienimmässä yksikössä
72 henkilöä ja suurimmassa 1044 henkilöä vuoden 2018 lopussa.
Paikallisyksiköt tuottivat yhteensä 721 906 lomituspäivää vuonna 2018.
Rakennekehitys on johtanut siihen, että monet paikallisyksiköt ovat
kooltaan liian pieniä tehokkaan toiminnan ja riskienhallinnan
näkökulmasta. Suurempi yksikkö antaa paremmat lähtökohdat toiminnan
varajärjestelyille ja mahdollistaa tehokkaamman ja joustavamman
lomittajaresurssien käytön.
Melan tavoitteena on varmistaa lomitusjärjestelmän toimivuus yhdistämällä
paikallisyksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Siihen liittyen kysymme
alustavasti, onko kunnallanne kiinnostusta laajentaa toiminta-aluettanne
ottamalla vastaan myös naapurina
toimivan paikallisyksikön alue? Mikä olisi kannaltanne luontainen
laajentumissuunta (liitteenä luettelo paikallisyksiköistä)?
Tavoitteena on, että uusista alueista voitaisiin tarvittaessa sopia
nopeassakin aikataulussa.
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Pyydän vastaustanne sähköpostilla osoitteeseen paivi. wallin(at)mela. fi
30. 8. 2019 mennessä. "
Salon kaupungin ja Melan välinen sopimus on päivitetty viimeksi
kaupunginhallituksen päätöksellä 27.8.2012 § 505 ja allekirjoitettu
28.11.2012. Sopimuksen mukaan Salon kaupunki huolehtii
lomituspalveluista seuraavien kuntien alueella: Koski Tl, Lieto, Marttila,
Sauvo, Tarvasjoki, Inkoo, Kirkkonummi, Siuntio, Hanko, Kaarina, Lohja,
Paimio, Parainen, Raasepori, Salo ja Turku. Alueella on 307 maatilaa,
joilla on yhteensä 445 lomitettavaa yrittäjää.
Lomituspalveluissa työskentelee n. 45 lomittajaa. Lomituspalvelun
hallinnossa työskentelee lomituspalvelupäällikkö, jonka työaika jakautuu
63,45 % lomituspalvelupäällikön tehtäviin ja 36,55 %
lomituspalveluohjaajan tehtäviin, yksi lomituspalveluohjaajaa, yksi
lomituspalveluohjaaja, jonka työaika jakautuu 75 % ohjaajan ja 25 %
lomittajan tehtäviin sekä yksi lomituspalveluohjaaja, jonka työaika jakautuu
50 % ohjaajan ja 50 % lomittajan tehtäviin. Lisäksi yksikössä työskentelee
yksi lomituspalvelusihteeri, jonka työajasta lomitushallintoon kuluu %.
Lomitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat hyväksyttävät kustannukset
maksetaan valtion varoista. Paikallishallinnon järjestämisestä aiheutuvat
kustannukset korvataan vuosittain vahvistettavan suuruisena
laskennallisena korvauksena. Hallintokorvaus määräytyy toteutuneiden
lomituspäivien perusteella. Koska hallintokulujen määrä on laskennallinen,
voivat hallintokustannukset lomituspäivien vähentyessä jäädä osin
kaupungin kustannettavaksi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan
hallintoraha on kattanut lomituspalveluyksikön hallintokustannukset.
Salon lomitusyksikön alue on maantieteellisesti laaja. Lomituspalveluissa
on ollut haasteita maatalouslomittajien rekrytoinnissa siten, että lomittajia
olisi saatavilla alueellisesti kattavasti. Lomittaja käy tilalla useimmiten kaksi
kertaa päivässä; aamulla ja illalla. Jos hän asuu etäällä lomitettavalta
tilalta, kuluu paljon aikaa ajamiseen, mikä ei ole resurssien järkevää
käyttöä. Salon lomitushallinto on henkilöresursseiltaan pieni yksikkö ja
siten haavoittuva. Kuten Melan kirjeessä todetaan suurempi yksikkö antaa
paremmat lähtökohdat toiminnan varajärjestelyille ja mahdollistaa
tehokkaamman ja joustavamman lomittajaresurssien käytön. Isompi
yksikkö tuo toimintoihin varmuutta ja tasapuolisuutta. isommassa
yksikössä palvelun tavoitettavuus ja palvelun taso nousisi.
Suuremman yksikön tuomien hyötyjen perusteella on perusteltua ilmoittaa
Melalle alustavasta kiinnostuksesta Salon lomituspalvelualueen
mahdolliseen laajentamiseen. Laajentamisen edellytyksenä tulee olla, että
valtion rahoitus kattaa Salon yksikön resurssien lisäämisen. Salon yksikön
laajentamien on perusteltua myös siitä näkökulmasta, että palvelujen
keskittäminen maakunnan kakkoskaupunkiin on luonteva suuntaus.
Salon yksikkö on tehnyt pitkäjänteisesti yhteistyötä Pöytyän ja Vehmaan
yksiköiden kanssa, joten luonnollinen laajenemissuunta olisi näihin
yksiköihin. Maakuntaa varten on tehty yhteistyössä valmistelutyötä, joka ei
ollut turhaa. Palveluyksiköiden sijoituspaikkoja pitää harkita tarkkaan
kaikkien osapuolten edut huomioon ottaen.
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Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus suhtautuu alustavasti myönteisesti Salon yksikön
lomituspalvelualueen laajentamiseen kuitenkin siten, että kaupungille
maksettavan hallintorahan tulee kattaa lisäresursseista aiheutuvat
kustannukset.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Markkinointiyhteistyö – LP Viesti / Suomen Mestaruusliiga, Suomen Cup ja kansainväliset
ottelut, kausi 2019 - 2020
2076/02.05.01.04/2019
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 324
Valmistelija: viestinnän suunnittelija Eija Laitinen, 044 778 2153,
eija.laitinen@salo.fi
Salon kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.6.2019 § 275 pääsarjoissa
pelaavien salolaisten joukkueiden markkinointiyhteistyömallin päivityksen.
Salolaiset pääsarjoissa pelaavat joukkueet ja heidän kannattajansa ovat
keskeisiä positiivisen kaupunkikuvan rakentajia. Pelaajat ovat myös
esikuvia. Salo tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisestikin urheilu- ja
erityisesti sisäpalloilukaupunkina LP Viestin ja Vilpas Vikingsin ansiosta.
Markkinointiyhteistyömallin sisältö
Pääsarja:
- Kaupungin maksama markkinointiyhteistyötuki 15 000,00 € / kausi
- Otteluisännyys 2 500,00 € / peli. Kauden aikana kaupungilla on yksi
otteluisännyys runkosarjassa ja yksi mahdollisissa play offs -peleissä.
Kaupungilla on etuoikeus ratkaisevien loppuotteluiden otteluisännyyksiin.
Edellä mainittu tuki sisältää kaikki otteluisännyyden kulut mm.
lehti-ilmoituksen. Tuki ei sisällä parhaiden pelaajien palkintoja. Kaupunki
vastaa niistä
- SM-liigan osalta joukkueelle maksettava tuki on maksimissaan siis 20
000,00 €/ kausi
- Kaupunki ei myönnä samana kautena muuta rahallista
markkinointiyhteistyötukea joukkueelle (esim. koululaispelit, ilmoitukset
urheilujulkaisuissa)
Kansainväliset ottelut:
- Kaupungin maksama markkinointiyhteistyötuki kansainvälissä otteluissa
1000,00 €/ ottelu
- Tuki sisältää kaupungin otteluisännyyden sekä kaikki siihen liittyvät kulut
mm. lehti-ilmoituksen
- Tuki ei sisällä parhaiden pelaajien palkintoja. Kaupunki vastaa näistä.
Samoin kaupunki huolehtii kaupungin tervehdyksestä vieraspelaajille.
- Kotipeliasu / mainos kaikilla pelaajilla
- Vieraspeliasu / mainos kaikilla pelaajilla
- Laitamainos kotiotteluissa
- Kuulutusmainos kotiotteluissa
- Joukkueen verkkosivuilla kaupungin logo, josta linkitys osoitteeseen
www.VisitSalo.fi
- Kaupungin logo joukkueen painotuotteissa, esim. otteluohjelmissa ja
kotiotteluiden mainoksissa
- Lattiamainos kotiotteluissa, jos Salo-hallin keskiympyrä peitetään
- Sähköiset mainokset (jos käytössä) kotiotteluissa
- Mainostilaa kotiotteluiden streamausten (jos käytössä) alkuun
- Valokuvia markkinointikäyttöön (huomioitava tietosuoja-asetus)
- Otteluisännyydet
- Vapaaliput / yhteen otteluisännyyteen sisältyy viisi VIP-tason
vapaalippua. Muut mahdolliset vapaaliput toimitetaan viestinnän
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suunnittelija Eija Laitiselle. Vapaaliput ohjataan Salon kaupungin
henkilökunnan käyttöön. Joukkoeet voivat määritellä itse Salon
kaupungille annettavien tavallisten vapaalippujen määrän
- Pelaajien käyttö kaupungin markkinoinnissa ja tapahtumissa (esim.
lajiesittelyt, blogit / vlogit, nostot Salon markkinointisivuille,
koululaistapahtumat)
- Pelikauden päätyttyä joukkue toimittaa kaupungille seurantaraportin
joukkueen näkyvyydestä sekä yhteistyösopimuksesta saaduista
kokemuksista. Raportti on edellytyksenä uuden sopimuksen tekemiselle.
Seurantaraporttimalli löytyy kaupungin nettisivuilta, tai sen voi pyytää
viestinnän suunnittelija Eija Laitiselta. Lisäksi joukkueiden tulee toimittaa
tulevan kauden toimintasuunnitelma sekä viimeksi vahvistetut
tilinpäätöstiedot
- Pääsarjajoukkueiden markkinoinnin tulee olla kaupungin näkyvyyden
kannalta samalla tasolla. Tällä tarkoitetaan näkyvyyttä pelipaikalla,
otteluisännyydessä, sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla sekä
printtimainonnassa.
LP Viesti / LP Viesti Salo ry on toimittanut toiminnantarkastuskertomuksen
vuosilta 2017 – 2018, toimintakertomuksen vuosilta 2017 – 2018 (sisältäen
tilinpäätöstiedot), sekä raportin markkinointiyhteistyösopimuksen
toteutumisesta.
Pääsarjoissa pelaavien salolaisten joukkueiden
markkinointiyhteistyösopimuksia koskevat linjaukset tuodaan vuosittain
kaupunginhallituksen tarkasteltavaksi. Tarkastelun jälkeen joukkueiden
markkinointiyhteistyösopimukset tuodaan erillisinä asioina
kaupunginhallituksen päätettäväksi.
LP Viesti / LP Viesti Salo ry:n markkinointiyhteistyösopimukseen on
varauduttu kaudelle 2019 – 2020. Määräraha on budjetoitu viestinnän ja
markkinoinnin kustannuspaikalle 1831 toiminnolle 1033.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy yllä selostetun
markkinointiyhteistyösopimuksen LP Viestin kanssa.
Päätös:
Ulla Huittinen Elina Suonio-Peltosalon kannattamana ehdotti, että
kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään siten muutettuna, että kaupunki
luopuu runkosarjan otteluisännyydestä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestys suoritetaan käden nostolla. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kolme ääntä
(Eeva, Lundén, Vesa). Ulla Huittisen ehdotus sai yhdeksän ääntä
(Huittinen, Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Lehti, Riski, Lindholm,
Nyyssönen, Vallittu). Yksi jäsen oli poissa.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen siten
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muutettuna, että kaupunki luopuu runkosarjan otteluisännyydestä.
Liitteet

Liite 4

Raportti markkinointiyhteistyösopimuksen toteutumisesta, LP
Viesti
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Markkinointiyhteistyö – Vilpas Vikings / Salon Vilpas Koripallo ry, Suomen mestaruusliiga
kausi 2019 - 2020
2074/02.05.01.04/2019
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 325
Valmistelija: viestinnän suunnittelija Eija Laitinen, 044 778 2153,
eija.laitinen@salo.fi
Salon kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.6.2019 § 275 pääsarjoissa
pelaavien salolaisten joukkueiden markkinointiyhteistyömallin päivityksen.
Salolaiset pääsarjoissa pelaavat joukkueet ja heidän kannattajansa ovat
keskeisiä positiivisen kaupunkikuvan rakentajia. Pelaajat ovat myös
esikuvia. Salo tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisestikin urheilu- ja
erityisesti sisäpalloilukaupunkina Vilpas Vikingsin ja LP Viestin ansiosta.
Markkinointiyhteistyömallin sisältö
Pääsarja:
- kaupungin maksama markkinointiyhteistyötuki 15 000,00 € / kausi
- otteluisännyys 2 500,00 € / peli. Kauden aikana kaupungilla on yksi
otteluisännyys runkosarjassa ja yksi mahdollisissa play offs -peleissä.
Kaupungilla on etuoikeus ratkaisevien loppuotteluiden otteluisännyyksiin.
Edellä mainittu tuki sisältää kaikki otteluisännyyden kulut mm.
lehti-ilmoituksen. Tuki ei sisällä parhaiden pelaajien palkintoja. Kaupunki
vastaa niistä.
- SM-liigan osalta joukkueelle maksettava tuki on maksimissaan siis 20
000,00 € / kausi
- kaupunki ei myönnä samana kautena muuta rahallista
markkinointiyhteistyötukea joukkueelle (esim. koululaispelit, ilmoitukset
urheilujulkaisuissa).
Kaupungin kanssa solmittavan markkinointiyhteistyösopimuksen ehdot
pääsarjajoukkueilla:
- Kotipeliasu/ mainos kaikilla pelaajilla
- Vieraspeliasu/ mainos kaikilla pelaajilla
- Laitamainos kotiotteluissa
- Kuulutusmainos kotiotteluissa
- Joukkueen verkkosivuilla kaupungin logo, josta linkitys osoitteeseen
www.VisitSalo.fi
- Kaupungin logo joukkueen painotuotteissa, esim. otteluohjelmissa ja
kotiotteluiden mainoksissa
- Lattiamainos kotiotteluissa, jos Salo-hallin keskiympyrä peitetään
- Sähköiset mainokset (jos käytössä) kotiotteluissa/ sisältää pääsarjan
sekä kansainvälisen tason ottelut
- Mainostilaa kotiotteluiden streamausten (jos käytössä) alkuun
- Valokuvia markkinointikäyttöön (huomioitava tietosuoja-asetus)
- Otteluisännyydet
- Vapaaliput/ yhteen otteluisännyyteen sisältyy viisi VIP-tason vapaalippua.
Muut mahdolliset vapaaliput toimitetaan viestinnän suunnittelija Eija
Laitiselle. Vapaaliput ohjataan Salon kaupungin henkilökunnan käyttöön.
Joukkueet voivat itse määritellä Salon kaupungille annettavien tavallisten
vapaalippujen määrän
- Pelaajien käyttö kaupungin markkinoinnissa ja tapahtumissa (esim.
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lajiesittelyt, blogit/ vlogit, nostot Salon markkinointisivuille,
koululaistapahtumat)
- Pelikauden päätyttyä joukkue toimittaa kaupungille seurantaraportin
joukkueen näkyvyydestä sekä yhteistyösopimuksesta saaduista
kokemuksista. Raportti on edellytyksenä uuden sopimuksen tekemiselle.
Seurantaraporttimalli löytyy kaupungin nettisivuilta, tai sen voi pyytää
viestinnän suunnittelija Eija Laitiselta. Lisäksi joukkueiden tulee toimittaa
tulevan kauden toimintasuunnitelma sekä viimeksi vahvistetut
tilinpäätöstiedot.
- Pääsarjajoukkueiden markkinoinnin tulee olla kaupungin näkyvyyden
kannalta samalla tasolla. Tällä tarkoitetaan näkyvyyttä pelipaikalla,
otteluisännyydessä, sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla sekä
printtimainonnassa.
Vilpas Vikings/ Salon Vilpas Koripallo ry on toimittanut tilinpäätösasiakirjat
kaudelta 2018 – 2019, toimintasuunnitelman kaudelle 2019 – 2020 sekä
raportin markkinointiyhteistyösopimuksen toteutumisesta kaudelta 2018 –
2019.
Pääsarjoissa pelaavien salolaisten joukkueiden
markkinointiyhteistyösopimuksia koskevat linjaukset tuodaan vuosittain
kaupunginhallituksen tarkasteltavaksi. Tarkastelun jälkeen joukkueiden
markkinointiyhteistyösopimukset tuodaan erillisinä asioina
kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Vilpas Vikingsin/ Salon Vilpas Koripallo ry:n
markkinointiyhteistyösopimukseen on varauduttu kaudelle 2019 – 2020.
Määräraha on budjetoitu viestinnän ja markkinoinnin kustannuspaikalle
1831 toiminnolle 1033.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy ylläselostetun
markkinointiyhteistyösopimuksen Vilpas Vikingsin / Salon Vilpas Koripallo
ry:n kanssa.
Päätös:
Merkittiin, että Leena Ahonen-Ojala poistui esteellisenä kokouksesta
tämnä asian käsittelyn ajaksi, koska hänen puolisonsa on Vilpas ry:n
hallituksen jäsen.
Ulla Huittinen Elina Suonio-Peltosalon kannattamana ehdotti, että
kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään siten muutettuna, että kaupunki
luopuu runkosarjan otteluisännyydestä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestys suoritetaan käden nostolla. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kolme ääntä
(Eeva, Lundén, Vesa). Ulla Huittisen ehdotus sai yhdeksän ääntä
(Huittinen, Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Lehti, Riski, Lindholm,
Nyyssönen, Vallittu). Yksi jäsen oli poissa.
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Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen siten
muutettuna, että kaupunki luopuu runkosarjan otteluisännyydestä.
Liitteet

Liite 5

Raportti markkinointiyhteistyösopimuksen toteutumisesta,
Vilpas Vikings
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Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, kalatien rakentaminen Kosken voimalaitoksen
ohi Kiskonjoella
2429/11.01.01.00/2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.08.2019 § 100
Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck, heidi.veck@salo.fi, 02
778 7800
Aluehallintovirasto pyytää Salon kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemuksesta (ESAVI/13894/2019).
Lausuntoa pyydetään 2.9.2019 mennessä.
Varsinais-Suomen ELY-keskus hakee vesilain mukaista lupaa Kosken
kalatien rakentamiseen Kiskonjokeen Vuorilinnan Voima Oy:n
voimalaitospadon yhteyteen.
Kiskonjoen vesistö on monin paikoin säilynyt suhteellisen hyvin
luonnontilaisena. Se on eteläisen Suomen arvokkaimpia jokivesistöjä,
jossa esiintyy mm. valtakunnallisesti uhanalainen vuollejokisimpukka.
Kiskonjoessa ja sen vesistöalueilla tavataan kaloista meritaimenta, lohta,
siikaa ja purotaimenta.
Kiskonjoki on yksi eteläisen Suomen jokivesistöistä, joiden on todettu
soveltuvan uhanalaisen meritaimenen ja lohen elin- ja
lisääntymisympäristöksi. Kiskonjoessa on kuitenkin useita nousuesteitä,
jotka estävät kalojen pääsyn vesistön ylemmillä osilla sijaitseville
lisääntymisalueille. Alin nousueste on Kosken voimalaitospato, jonka
yläpuolella on myös nousuesteenä toimiva Hålldamin säännöstelypato.
Kosken ja Hålldamin padot estävät kalojen nousun merkittävälle osalle
Kiskonjoen valuma-alueen potentiaalisia lisääntymisalueita. Kosken ja
Hålldamin kalatiet on todettu valtakunnallisesti tärkeiksi ja kohteet on
nostettu yhdeksi kansallisen kalastrategian mukaisiksi kärkikohteiksi.
Kosken ruukinalue muodostaa maisemallisesti eheän kokonaisuuden ja on
luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi, RKY-alueeksi.
Kosken kalatie rakennetaan säännöstelypadon itäpuolelle. Kalatien
yläpäähän asennetaan betoninen juoksutusrakenne.
Juoksutusrakenteeseen asennetaan juoksutuksen säätörakenteet.
Säätörakenteet voivat olla settejä, neuloja, luukku tai näiden yhdistelmä.
Juoksutusrakenteeseen asennetaan myös kalalaskuri. Laskurin vaatimat
sähkö- ja elektroniikkayksiköt sijoitetaan viereisen historiallisen uunin
sisälle.
Kalatie toteutetaan luonnonmukaisesti muovattuna, mutkittelevana ja
pääosin kasvipeitteisenä uomana ja näin saadaan uoma istumaan niin
ruukkimiljööseen kuin ympäröivään kumpuilevaan laidunmaisemaan.
Kalatien alkuosuus virtaa avoimen niittyalueen läpi ja uoman ympäristö
muuttuu sulkeutuneemmaksi alajuoksulla, jossa se virtaa lehtimetsän läpi.
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Kalatien ympäristö uunien läheisyydessä pidetään avoimena niittyalueena
myös jatkossa siten, että näkymät joen puolelta toiselle saadaan
säilymään. Yksittäisiä puuistutuksia tehdään maatöissä poistettavien
puiden tilalle, lähinnä lehtimetsäalueella.
Kaikki rakennus- ja muutostyöt tehdään Raaseporin kaupungin puolella.
Hakemukseen liitteineen voi tutustua osoitteessa:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1624037
Valmistelijan ehdotus:
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole
huomauttamista kalatien rakentamisesta Kosken voimalaitoksen ohi
Kiskonjoessa.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole
huomauttamista kalatien rakentamisesta Kosken voimalaitoksen ohi
Kiskonjoessa.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 326
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus yhtyy lausuntonaan rakennus- ja ympäristölautakunnan
lausuntoon.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, kalatien rakentaminen Hålldamin padon ohi
Kiskonjoella
2428/11.01.01.00/2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.08.2019 § 101
Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck, heidi.veck@salo.fi, 02
778 7800
Aluehallintovirasto pyytää Salon kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemuksesta (ESAVI/14116/2019).
Lausuntoa pyydetään 2.9.2019 mennessä.
Varsinais-Suomen ELY-keskus hakee vesilain mukaista lupaa Hålldamin
kalatien rakentamiseen Kiskonjokeen Hålldamin säännöstelypadon
viereiseen vanhaan sulkukanavaan.
Kiskonjoen vesistö on monin paikoin säilynyt suhteellisen hyvin
luonnontilaisena. Se on eteläisen Suomen arvokkaimpia jokivesistöjä,
jossa esiintyy mm. valtakunnallisesti uhanalainen vuollejokisimpukka.
Kiskonjoessa ja sen vesistöalueilla tavataan kaloista meritaimenta, lohta,
siikaa ja purotaimenta.
Kiskonjoki on yksi eteläisen Suomen jokivesistöistä, joiden on todettu
soveltuvan uhanalaisen meritaimenen ja lohen elin- ja
lisääntymisympäristöksi. Kiskonjoessa on kuitenkin useita nousuesteitä,
jotka estävät kalojen pääsyn vesistön ylemmillä osilla sijaitseville
lisääntymisalueille. Alin nousueste on Kosken voimalaitospato, jonka
yläpuolella on myös nousuesteenä toimiva Hålldamin säännöstelypato.
Kosken ja Hålldamin padot estävät kalojen nousun merkittävälle osalle
Kiskonjoen valuma-alueen potentiaalisia lisääntymisalueita. Kosken ja
Hålldamin kalatiet on todettu valtakunnallisesti tärkeiksi ja kohteet on
nostettu yhdeksi kansallisen kalastrategian mukaisiksi kärkikohteiksi.
Hålldamin kalatie tehdään säännöstelypadon eteläpuolella sijaitsevaan
kanavaan, joka on toiminut sulkuna malmin kuljetusveneille. Kanava on
tällä hetkellä yläosastaan suljettu maamassoilla. Kalatietä varten tehdään
vanhan kanavan kohtaan pohjapato, jossa on kynnys ja loivan v:n
muotoinen virtausaukko. Kanavan sulkeneet maamassat poistetaan ja
paikalle asennetaan kaksi rumpua. Rummut täytetään kiviaineksella
kaltevuuteen noin 1:20. Kiviaineksena on poikaskivi. Kiveys muotoillaan
siten, että alivirtaama ohjautuu vain toiseen rumpuun. Rumpujen
alapuolisesta kanavasta poistetaan liete ja se korvataan poikaskivellä.
Kalatien alapäähän tehdään virtausohjain, jolla kalatien virtaus käännetään
päävirtaukseen mahdollisimman hyvin kaloja houkuttavassa kulmassa.
Kaikki rakennus- ja muutostyöt tehdään Raaseporin kaupungin puolella.
Hakemukseen liitteineen voi tutustua osoitteessa:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1624759
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Valmistelijan ehdotus:
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole
huomauttamista kalatien rakentamisesta Hålldamin padon ohi
Kiskonjoessa.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole
huomauttamista kalatien rakentamisesta Hålldamin padon ohi
Kiskonjoessa.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 327
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus yhtyy lausuntonaan rakennus- ja ympäristölautakunnan
lausuntoon.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Tutkimuslupa ja koepumppaus
Kukinhuoneenharjun pohjavesialueella, Liikelaitos Salon Vesi
2456/11.01.01.00/2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.08.2019 § 102
Valmistelijat: ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck, heidi.veck@salo.fi,
02 778 7800 ja ympäristönsuojelutarkastaja Mari Leminen,
mari.leminen@salo.fi, 02 778 7805
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Salon kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Liikelaitos Salon Veden
hakemuksesta (ESAVI/95/2019), joka koskee tutkimuslupaa ja
koepumppausta Kukinhuoneenharjun pohjavesialueella.
Hakemus
Liikelaitos Salon Vesi hakee vesilain mukaista lupaa pohjaveden
koepumppaukseen Kukinhuoneenharjun I-luokan pohjavesialueelta
(0277601) kiinteistöltä 734-728-6-33 Salon kaupungissa.
Koepumppausteho on korkeintaan 1000 m3/d ja pumppauksen kesto 4-8
viikkoa. Koepumpattava vesi johdetaan maan pintaa pitkin väliaikaisella
putkella Lahnajärveen laskevaan ojaan. Liikelaitos Salon Vesi hakee
lisäksi tutkimuslupaa koepumppauskaivon rakentamiseen kiinteistölle
734-728-6-33 sekä pohjaveden korkeuden seurantaan usealla kiinteistöllä.
Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusi vedenottopaikka Salon
kaupungille.Tutkimuslupaa haetaan aluehallintovirastosta, koska
koepumppauspaikan kiinteistönomistaja ei ole myöntänyt lupaa
tutkimukselle.
Vesilain 18. luvun 7 §:n mukaan jos asiasta ei sovita, lupaviranomainen voi
hakemuksesta antaa oikeuden toisen alueella tehtäviin maaperä-,
vesimäärä- tai muihin tutkimuksiin, jotka ovat tarpeen hankkeen
vaikutusten tai toteuttamismahdollisuuksien taikka pohjavesivarojen
selvittämiseksi. Tutkimus on tehtävä niin, että siitä aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa alueen omistajalle ja alueen käytölle.
Tutkimuslupa annetaan määräajaksi ja siihen on otettava tarpeelliset
määräykset haittojen välttämisestä. Tutkimuksesta aiheutuva
edunmenetys on korvattava.
Koepumppausta varten kiinteistölle 734-728-6-33 rakennetaan
koepumppauskaivo. Koepumppauslupaa haetaan vuoden ajaksi alkaen
välittömästi kun päätös mahdollistaa työn aloituksen. Itse pumppaus
kestää arviolta 4-8 viikkoa, jonka lisäksi aikaa varataan
koepumppauskaivon rakentamiseen ja alku- ja jälkiseurantoihin.
Koepumppausrakenteet jäävät kiinteistölle, kunnes koepumppauksen
perusteella mahdollisesti haettava pysyvä vedenottolupa on lainvoimainen.
Mikäli Salon Vesi ei viiden vuoden kuluessa koepumppauksen
päättymisestä hae pysyvää vedenottolupaa, koepumppausrakenteet
voidaan poistaa tai peittää.
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Pohjavesialue
Kukinhuoneenharjun pohjavesialue sijaitsee Suomusjärvellä Lahnajärven
pohjoispuolella. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,96 km2, josta pohjaveden
muodostumisaluetta on 1,44 km2. Alueella arvioidaan muodostuvan
pohjavettä 700 m3/vrk (Ympäristöhallinto, OIVA- tietojärjestelmä). Alue on
muodostumatyypiltään pitkittäisharju. Pohjaveden päävirtaussuunta on
alueella etelään, ja pohjavesi purkautuu alueen eteläpäässä olevista
lähteistä. On mahdollista, että vähäisiä määriä pohjavettä purkautuu
harjun länsipuolella virtaavaan ojaan.
Pohjaveden pinnan korkeuksien ja maaperän paksuuden perusteella
Kukinhuoneenharjun pohjavesialueelle muodostuu yksi pohjaveden
valuma-alue, josta pohjaveden virtaus suuntautuu lounaaseen kohti
Lahnajärveä. Pohjavesialueen pohjoispäähän likimain
Kukinhuoneenharjun ja Pöytäkankaan pohjavesialueiden rajalle
muodostuu vedenjakaja, jonka pohjoispuolelta pohjavesi virtaa pohjoiseen
purkautuen Varesjärveen. Kukinhuoneenharjun eteläpäästä ei ole
pohjaveden virtausyhteyttä Varesjärveen. Lahnajärven rannalla olevilta
lähteiltä purkautui pohjavettä toukokuussa 2018 tehtyjen mittauksien
mukaan 700 m3/d (Lä1) ja 150 m3/d (Lä2). Virtaamatulokset ovat hieman
pienemmät kuin vuonna 1986 tehdyt mittaukset, jolloin lähteiden
yhteisvirtaamaksi mitattiin 1000 m3/vrk.
Veden laatu tutkittiin mahdollisista kaivopisteistä 17.5.2018 ja
28-29.5.2018. Tutkimuspisteistä tutkittiin kerroksittain 2 metrin
syvyysvälein pohjaveden happi-, rauta- ja mangaanipitoisuus sekä
sameus. Lisäksi molemmissa pisteessä yhdestä tutkimussyvyydestä
tutkittiin bakteerit (E.coli, enterokokit, fekaaliset streptokokit, kolimuotoiset
bakteerit ja kokonaispesäkeluku), ulkonäkö, haju, maku, väriluku,
sähkönjohtavuus, pH, alkaliniteetti, happipitoisuus, TOC, CODMn, F, Cl,
SO4, nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, cyanidi, liukoiset metallit
(Al, Sb, As, Ba, B, Hg, Cd, K, Ca, Cr, Cu, Pb, Mg, Mo, Na, Ni, Se, Zn),
haihtuvat hiilivedyt, halogenoidut hiilivedyt, fenoliset yhdisteet,
polyaromaattiset hiilivedyt ja pestisidit.
Havaintopisteessä todettujen matalien haitta-ainepitoisuuksien vuoksi
alueen pohjaveden laatua tutkittiin lisänäytteenotolla kolmesta pisteestä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta 26.7.2018. Näytteistä
analysoitiin ulkonäkö, haju, sameus, väriluku, pH, sähkönjohtavuus,
alkaliniteetti, happipitoisuus, CODMn, Cl, SO4, Mn, Fe, haihtuvat hiilivedyt,
poliaromaattiset hiilivedyt ja fenoliset yhdisteet laboratoriossa.
Vesinäytteet ovat laadultaan hyvää talousvettä. Kahdesta pisteestä
otetuissa näytteissä havaittiin lähellä määritysrajaa olevia haihtuvia
hiilivetyjä (etyylibentseeni, ksyleenit ja ETBE). Pieni määrä naftaleenia
todettiin yhdessä pisteessä ja tetrakloorifenolia yhdessä pisteessä.
ELY-keskuksen tilauksesta otettujen vesinäytteiden rauta- ja
mangaanipitoisuus oli koholla näytteiden sameuden vuoksi. Yhdessä
pisteessä todettiin määritysrajan alla olevia haihtuvia hiilivetyjä sekä lähellä
määritysrajaa olevia bentso(a)pyreeni, bentso(g,h,i)peryleeni,
dibentso(a,h)antraseeni ja indeno(1,2,3-c,d)pyreeni pitoisuuksia. Yhdessä
pisteessä havaittiin uusintanäytteenotossa määritysrajan ylittävä
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bentso(a)pyreenipitoisuus. Todettujen polysyklisien aromaattisien
hiilivetyjen pitoisuudet eivät ylittäneet Sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen N:o 683/2017 mukaista sallittua talousveden
enimmäispitoisuutta.
Lähdekasvillisuus
Lahnajärven koillisrannalla Rotonmäen pohjoispuolella sijaitsevan
lähteikön kasvillisuudesta teetetyn selvityksen perusteella alueella ei ole
uhanalaista lähdekasvillisuutta tai muita luontoarvoja, jotka voisivat vaatia
erityisseurantaa koepumppauksen aikana, tai rajoittaa pysyvää
vedenottoa.
Alueelta ei löytynyt uhanalaisia putkilokasveja tai sammalia. Harvinaisin
löydetty laji oli silmälläpidettävä hetesara (Carex acutiformis) jota löytyi
runsaan aarin hyväkuntoinen kasvusto. Lähteikkö on ojituksen ja
ympäröivän maankäytön vuoksi pahasti kuivahtanut, mutta tästä
huolimatta alueen eteläosassa on vielä pienellä alueella säilynyt
suhteellisen edustavaa lähdekorpea muutamine lähteensilmineen.
Sielläkään ei kuitenkaan kasva hetesaran lisäksi erityisen harvinaista
kasvistoa tai sammalistoa.
Hakemukseen liitteineen voi tutustua osoitteessa:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1569004
Valmistelijoiden ehdotus
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa asiassa seuraavan lausunnon:
Koepumppaus ei saa aiheuttaa pysyviä muutoksia alueen pohjavesi-,
pintavesi- tai luonnonolosuhteisiin. Hanke ei saa vähentää
pohjavesialueen antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta.
Hankkeessa tulee erityisesti huomioida alueella olevat yksityiskaivot,
joiden käyttökelpoisuus ei saa pysyvästi heikentyä.
Suunnitelman mukaan koepumpattava vesi johdetaan maan pintaa pitkin
väliaikaisella putkella Lahnajärveen laskevaan ojaan. Ojan purkupaikka
sijaitsee Lanhajärven rannalla ja purkupaikan vieressä on kaksi
rakennusta. Vesien johtaminen on suunniteltava siten, että siitä ei aiheudu
haittaa pintavesistöille tai kiinteistönomistajille.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa valmistelun mukaisen
lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Liikelaitos Salon veden
tutkimuslupa- ja koepumppaushakemuksesta Kukinhuoneenharjun
pohjavesialueella.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 328
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus yhtyy lausuntonaan rakennus- ja ympäristölautakunnan
lausuntoon.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 19.18 - 19.24.
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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.
Liitteet

Liite 6

Heinäkuun 2019 kuukausiraportti
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Palvelualueiden maksut ja taksat
1606/00.02.12.02/2019
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 330
Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, puh. (02) 778 2234,
taloussuunnittelija Maria Kulmala, puh. (02) 778 4017 hankintapäällikkö
Päivi Kohvakka, puh. (02) 778 5011, talousjohtaja Anna-Kristiina
Korhonen, puh. (02) 778 2201, anna-kristiina.korhonen@salo.fi
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.4.2019 158 § mm. perustaa
taloustyöryhmän ja nimesi sen jäsenet. Kaupunginhallituksen päätöksessä
taloustyöryhmän toimeksiantona on laatia ehdotuksia talouden
tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä ja seurata tasapainottamisen
toteutumista. Taloustyöryhmän tulee tarkastella käyttötalouden ja
investointien kehystä suunnitteluvuosille sekä laatia toimenpidesuosituksia
kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja tulojen lisäämiseksi.
Taloustyöryhmän toimikausi kestää kuluvan valtuustokauden loppuun.
Taloustyöryhmä käsitteli kokouksessaan 12.8.2019 § 15 kaupungin
palvelualueiden maksuja ja taksoja. Työryhmälle koottiin selvitykset
palvelualueiden maksuista ja siitä, mistä palvelualueiden ulkoiset tulot
muodostuvat. Taustatiedoksi oli kerätty kaupungin verrokkikuntien maksut,
joihin palvelualueiden maksuja on vertailtu. Johtopäätös selvitysten
perusteella oli se, että tietyt maksut ovat verrokkikuntia keskimääräisesti
alemmalla tasolla ja siten niitä on perusteltua korottaa. Taloustyöryhmä
päätti kokouksessaan 12.8.2019 linjaukset kaupungin palvelualueiden
maksujen korotuksista. Yleislinjauksena on, että suurinta osaa maksuja
ehdotetaan korotettavaksi 5 %. Muutamien maksujen osalta korotus on
perustellusti suurempi. Lisäksi taloustyöryhmä edellyttää, että maksujen ja
taksojen korotuksen vaikutuksia, perintää ja vaikuttavuutta seurataan
palvelualueilla.
Taloustyöryhmän päätös 12.8.2019 § 15 on esityslistan liitteenä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää lähettää taloustyöryhmän esityksen maksujen ja
taksojen tarkistamisesta palvelualueille valmisteltavaksi ja edelleen
lautakunnille päätettäväksi vähintään taloustyöryhmän esityksen
mukaisina siten, että uudet maksut ja taksat tulevat voimaan 1.1.2020.
Päätös:
Harri Lindholm Simo Vesan kannattamana ehdotti, että terveyspalveluiden
ja iltapäivätoiminnan maksuja ei koroteta.
Mikko Lundén Simo Vesan kannattamana ehdotti, että tupakkamyynnin
maksua ei koroteta.
Simo Vesa Hannu Eevan kannattamana ehdotti, että uimahallimaksuja ei
koroteta.
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Puheenjohtaja totesi, että oli tehty useita kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, joten niistä oli äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että kukin ehdotus äänestetään kaupunginjohtajan
pohjaehdotusta vastaan ja että äänestys suoritetaan kädennostolla.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestykset suoritettiin seuraavasti.
Harri Lindholmin ehdotus terveyskeskusmaksusta:
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kahdeksan
ääntä (Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Huittinen, Lehti, Riski,
Nyyssönen, Vallittu). Lindholmin ehdotus sai neljä ääntä (Lindholm, Eeva,
Vesa, Lundén). Yksi jäsen oli poissa.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin
kahdeksan-neljä, yksi poissa.
Harri Lindholmin ehdotus iltapäivämaksuista:
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kahdeksan
ääntä (Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Huittinen, Lehti, Riski,
Nyyssönen, Vallittu). Lindholmin ehdotus sai neljä ääntä (Lindholm, Eeva,
Vesa, Lundén). Yksi jäsen oli poissa.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin
kahdeksan-neljä, yksi poissa.
Mikko Lundénin ehdotus tupakkamaksuista:
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai yhdeksän
ääntä (Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Huittinen, Lehti, Riski, Lindholm,
Nyyssönen, Vallittu). Lundénin ehdotus sai kolme ääntä (Lundén, Eeva,
Vesa). Yksi jäsen oli poissa.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin
yhdeksän-kolme, yksi poissa.
Simo Vesan ehdotus uimahallimaksuista:
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai yhdeksän
ääntä (Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Huittinen, Lehti, Riski, Lundén,
Nyyssönen, Vallittu). Vesan ehdotus sai kolme ääntä (Vesa, Eeva,
Lindholm). Yksi jäsen oli poissa.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin
yhdeksän-kolme, yksi poissa.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.
Harri Lindholm ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteensä
terveyskeskusmaksun ja iltapäivätoiminan maksujen korottamisen osalta.
Merkittiin, että Mikko Lundén poistui kokouksesta tämän asian jälkeen klo
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19.56.
Liitteet

Liite 7

Taloustyöryhmä 12.8.2019 §15 Palvelualueiden maksut ja
taksat
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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
verrattuna kevään ennusteeseen.
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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.
Palvelujen ostot ja aineet / tarvikkeet
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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.
Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen ylijäämä on
14,1 miljoonaa euroa. Tämän hetkisten tietojen valossa tilikauden
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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.
Liitteet

Liite 8
Liite 9

Lisätalousarvio 2019, syyskuu
Lisätalousarvio 2019, syyskuu, kohdistus tileille
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Perniön Kirkonkylän kouluhanketta koskevan talousarviomuutoksen hyväksyminen
1684/00.01.05.00/2019
Opetuslautakunta 14.05.2019 § 43
Valmistelija: tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto,
janne.lehto@salo.fi, p. 02 778 5116; lasten ja nuorten palveluiden johtaja
Pia Setälä, pia.setala@salo.fi, p. 02 778 4001
Perniön Kirkonkylän koulu (Lampolantie 9) on poistettu osittain käytöstä
sisäilmaongelmien vuoksi. Ns. vanha osa on otettu kokonaan pois
käytöstä ja oppilaat ovat siirtyneet pihalle rakennettuun väistötilaan.
Vanhaa osaa ei ole tarkoituksenmukaista korjata. Sen vauriot ovat niin
laajat ja moninaiset, että on päätetty rakentaa uusi toiminallisestikin
parempi rakennus, jossa uutta oppimissuunnitelmaa voidaan toteuttaa.
Kaupungin talousarvioon ja investointisuunnitelmaan on hankkeelle varattu
vuosille 2019-2021 yhteensä 8,7 M€.
Lasten ja nuorten palvelut on yhdessä tilapalvelujen ja konsultin kanssa
laatinut uuden Perniön Kirkonkylän koulun hankesuunnitelman.
Hankesuunnitelmassa (liite) määritellään mm. hankkeen laajuus,
rakennuspaikka, toiminnalliset ja rakennustekniset tavoitteet sekä
tavoitehintalaskelma. Hankesuunnitelman liitteenä on tilaohjelma,
asemapiirrosluonnos, pohja- ja julkisivupiirrosluonnokset ja
tavoitehintalaskelma.
Hanke toteutetaan uudisrakennuksena. Hankkeeseen sisältyy vanhan
koulurakennuksen (entinen lukio) purkaminen. Rakennuspaikalla oleva
Yhteiskoulun käsityön opetuksen käytössä oleva siipiosa säilyy
rakentamisen ajan käsityön ja kotitalouden opetuksen väistötilana.
Nykyinen kotitalouden opetustilaosa puretaan heti, joten sen opetus
järjestetään säilytettävään osaan muokattavassa tilassa. Tämä siipiosa
puretaan vasta uudisrakennuksen valmistuttua, mikä määrittää
uudisrakennuksen sijoittumista tontille jonkin verran.
Rakennuspaikkoina vertailtiin ensisijaisena vaihtoehtona entisen Perniön
lukion tonttia sekä toissijaisena nykyistä Kirkonkylän koulun tonttia. Näistä
entinen lukion tontti soveltuu parhaiten ajatellun uudisrakennuksen
paikaksi. Nykyisen Kirkonkylän koulun alue on jo nyt ahdas. Saattoliikenne
kouluun sekä päiväkotiin kulkee viereisen pientaloalueen läpi. Uusi koulu
pitäisi rakentaa nykyisen koulun paikalle eli pitäisi purkaa vanha koulu
ensimmäisenä. Tällöin vanhan koulun vielä käytössä oleville tiloille pitäisi
löytyä väistötilat.
Kirkonkylän koulussa on 250 oppilasta luokka-asteilla 1-6. Määrään
sisältyy 4 kpl pienluokkia. Lisäksi suunnitellaan tilat kahdelle 21 lapsen
esiopetusryhmälle. Rakennukseen suunnitellaan lisäksi käsityön,
kotitalouden ja musiikin opetustilat sekä liikuntasali aputiloineen. Näitä
tiloja tulevat käyttämään myös Yhteiskoulun ja lukion oppilaat sekä Salon
kansalaisopisto.
Ruokailu tapahtuu monitoimisalissa ja ruoka jaetaan palvelukeittiöstä.
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Rakennuksen paloluokka tulee olemaan P1. Hankkeen laajuus on n. 4.400
br-m2. Esteetön liikkuminen huomioidaan Suomen voimassa olevien
rakentamismääräysten mukaisesti. Rakennus tehdään osittain
2-kerroksisena ja varustetaan hissillä. Sisäilmaston laatuun kiinnitetään
erityistä huomiota ja ilmanvaihdossa noudatetaan Ympäristöministeriön
asetusta uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 2017.
Pintamateriaalit ja kalusteet ovat M1-luokan päästöttömiä, kulutusta
kestäviä, helposti puhdistettavia ja kunnostettavia sekä liikuteltavia.
Opetustilojen akustinen tavoitetaso on SFS 5907:n mukainen luokka B.
Hyvä akustiikka auttaa paitsi kuulo-ongelmaisia niin myös niitä, joilla on
opiskelussaan keskittymisvaikeuksia.
Rakennus perustetaan paaluilla kantavan pohjan varaan ja on tarkoitus
rakentaa säältä suojassa. Ulkoseinän materiaaliksi on kaavailtu rapattua
harkkoa. Sisätilojen pintamateriaaleina pyritään käyttämään myös puuta.
Hankkeen koko on kasvanut jonkin verran alkuperäisestä suunnitelmasta,
jonka kustannusarvio oli 8.700.000 €. Alkuperäisessä kustannusarviossa
ei ollut huomioitu, että suunnittelu ja rakennuttaminen joudutaan
hankkimaan kokonaan markkinoilta. Rakennuttajatehtävien hoitoon
tarvitaan apua, koska kaupungin omat resurssit eivät riitä kaikkien
käynnissä ja käynnistymässä olevien hankkeiden hoitamiseen. Hanketta
ovat kasvattaneet lisäksi esiopetusryhmät (2 kpl), ylä-asteen tekninen työ
ja kotitalous sekä sääsuojaus. Myöskään entisen lukion purkua ei ollut
huomioitu alkuperäisessä kustannusarviossa. Oman lisänsä tuo myöskin
läheisen Perniön kirkon huomioinen rakennuksen näkymän ja yleisilmeen
muodossa. Hankkeen uusi tavoitehinta-arvio on noin 11.240.000 €.
Hankesuunnitelman tilaohjelmaa jouduttiin työskentelyn aikana
tiivistämään mm. liikuntasalin osalta, jotta tavoitehinta-arviota saatiin
pienennettyä.
Hanke on tarkoituksen mukaisinta toteuttaa pääurakkamuotoisesti joko
kokonais- tai jaettuna urakkana. Eli ensin suunnitellaan ja vasta sitten
kilpailutetaan toteuttajat.
Hankesuunnittelu on laadittu käyttäen Kirkonkylän koulun tulevaa
oppilasmäärää ja laajuutta. Uudisrakentamisella voidaan taata
käyttöiältään kauaskantoinen ratkaisu, missä huomioidaan
opetussuunnitelman toimivuutta ja laatua koskevat tavoitteet.
Hankkeen seuraavassa vaiheessa valitaan rakennuttajakonsultti sekä
suunnittelijat. Syksyn 2019 aikana puretaan pääosa vanhasta
lukiorakennuksesta. Uudisrakennuksen urakkatarjouksia päästään
pyytämään alkuvuodesta 2020. Määrärahojen jakautumista vuosien 2020
ja 2021 välillä tarkennetaan näiden vuosien talousarvion laadinnan
yhteydessä.
Apulaiskaupunginjohtaja
Opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Perniön Kirkonkylän koulun
hankesuunnitelman.
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Päätös:
Apulaiskaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Perniön Kirkonkylän koulun
hankesuunnitelman ja toimittaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Lisäksi
opetuslautakunta toteaa, että vuoden 2020 talousarvion
investointisuunnitelmaan kirjataan tarkennetut summat rakentamisvuosille.
Opetuslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
Merkittiin, että Tommi Kaarto oli kokouksessa asiantuntijana tämän
pykälän käsittelyn ajan klo 17 – 17.45.

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 254
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen 9157 Kirkonkylänkoulu (Perniö)
investointisuunnitelman muutoksen siten, että vuoden 2020
investointimääräraha on 6 000 000 euroa ja vuoden 2021
investointimääräraha on 4 740 000 euroa.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lähettää asia uudelleen
valmisteltavaksi valmistuskeittiön lisäämiseksi hankkeeseen ja sen
kustannusten selvittämiseksi.
Kaupunginhallitus 12.08.2019 § 301
Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi,
puh. 044 778 2059; kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, puh. 044 778 5001; tilapalvelujen
kaupungininsinööri Janne Lehto, janne.lehto@salo.fi, puh. 02 778 5116
Ammattikeittiöiden rakentamista ja suunnittelua ohjaavat lukuisat
viranomaistaholta tulevat määräykset, ohjeet ja suositukset. Näitä ohjeita
ovat niin hygieniavaatimukset kuin tilan teknistä toimivuutta koskevat
määräykset ja ohjeet.
Valmistuskeittiötä koskevat vaativammat toteutusvaatimukset kuin
jakelukeittiötä. Tilojen ilmanvaihto pitää olla tehokkaampaa, pitää
huomioida mm, erilliset kylmäsäilytystilat kalalle, lihalle, juureksille ja
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vihanneksille, maitotuotteille ja kypsille elintarvikkeille sekä pakasteille
tulee varata erilliset kylmäsäilytystilat, joissa huomioidaan erilaiset
säilytyksen lämpötilavaatimukset.
Valmistuskeittiössä tulee varata lähtevän ruuan pakkaamiselle riittävästi
tilaa huomioiden myös kuljetusastioiden hygieniahuoltoon tarvittavat
vaatimukset. Erityisruokavaliovalmisteiden käsittelyä varten tulee olla
erilliset työpisteet ja työvälineet. Multajuuresten käsittelylle tulee varata
erillinen työskentelytila jne. Valmistuskeittiöstä lähtevälle ja tulevalle
ruokahuoltoliikenteelle olisi syytä varata tilaa siten, että liikenteet eivät
sekoittuisi keskenään vaan toimisivat toistaan riippumatta.
Muun muassa näistä edellä mainituista syistä johtuen tilavarausta
keittiötoimintaan valmistuskeittiössä tarvitaan huomattavasti enemmän
kuin jakelukeittiössä. Karkea ohjeistus on, että jos annosmäärä on luokkaa
300 annosta, jakelukeittiön tilavaraus on n. 60 -70m2 pl. sosiaali- ja
lastaustilat ja taas vastaavan kapasiteetin valmistuskeittiö tilavaatimus on
n. 110 – 120m2 eli mitä suurempi itse keittiöstä tehdään, tarvitaan sitä
suuremmat varasto- ja jakelutilat.
Mikäli suunniteltuun koulurakennukseen toteutetaan valmistuskeittiö
palvelemaan suunnitellun koulun tarpeita, se edellyttää siis tilavolyymin
kasvattamista joka johtaa kustannusten nousuun. Tässä vaiheessa karkea
arvio tarvittavasta lisämäärärahasta rakentamiseen on luokkaa 200 000 €
(alv 0 %).
Edellä mainittu 300 annosta on käytännössä sama kuin suunnitellun
koulun henkilömäärä, joten jos ajatellaan, että tästä valmistuskeittiöstä
toimitettaisiin ruokaa myös muualle niin kuin valmistuskeittiön periaate
yleensä on, tilantarpeet ja kustannukset kasvaisivat vastaavasti.
Perusteluna Perniön palvelukeittiölle voidaan todeta, että esitys on laadittu
vaikutusten arvioinnein ja jo nyt kuljetetaan ruokaa keskuskeittiöstä mm.
Kiskon koululle, jonne kuljetusmatka on pidempi kuin Perniöön ja Kiskossa
ollaan erittäin tyytyväisiä keskuskeittiön ruokaan ja palveluun.
Valmistuskeittiömallissa tarvitaan 350 asiakkaalle noin 2,5-3 työntekijää
riippuen tulevan keittiön valmiuksista, ruokalistasta, asiakkaiden tarpeista
ja vaateista (mm. erityisruokavaliomäärät ja mahdollinen
päiväkotitoiminta). Palvelukeittiömallissa tarvitaan noin 1,2 työntekijää.
Yhden uuden työntekijän palkkaaminen tulee kaikkine kuluineen
maksamaan noin 35-40t €/ vuosi ja kahden työntekijän noin 70-80t €/
vuosi.
Edellä olevan ja hankesuunnitelman liitteenä olevan erillisen
keittiötarkastelun perusteella yhden uuden valmistuskeittiön toteuttaminen
ei ole taloudellisesti järkevää.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen 9157 Kirkonkylänkoulu (Perniö)
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investointisuunnitelman muutoksen siten, että vuoden 2020
investointimääräraha on 6 000 000 euroa ja vuoden 2021
investointimääräraha on 4 740 000 euroa.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti lähettää asian uudelleen valmisteltavaksi sen
selvittämiseksi, riittääkö yhteiskoulun kapasiteetti valmistamaan koko
Perniön ruuan.
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 332
Valmistelija: ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen,
anu.sorvari-happonen@salo.fi; 02 778 5900; kaupunkikehitysjohtaja Mika
Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, 02 778 5001
Kaupunginhallitus päätti 12.8.2019 § 301 lähettää asian uudelleen
valmisteltavaksi sen selvittämiseksi, riittääkö yhtenäiskoulun kapasiteetti
valmistamaan koko Perniön ruoan.
Nykytilanne
Esityslistan liitteenä toimitetaan taulukko Salon ravitsemispalveluiden
valmistus-, palvelu- ja jakelukeittiöt. Siinä on esitetty alueittain kaupungin
valmistuskeittiöt asiakas- ja työntekijämäärineen toukokuun 2019 tilanteen
mukaisesti. Vastaavan taulukon avulla on seurattu keittiöiden tilannetta
aina kaupungin alusta 1.1.2009 alkaen. Taulukon sivulta 2 löytyvät Perniön
alueen valmistuskeittiöt sekä palvelu- ja jakelukeittiöt, joihin valmistuksesta
kuljetetaan ruokaa.
Perniön alueella oli toukokuussa 2019 neljä valmistuskeittiötä, joista
toimitetaan ruokaa kahdeksaan palvelukeittiöön ja yhteen jakelukeittiöön.
Palvelukeittiöistä neljä sijaitsee Särkisalossa tai Teijolla. Koulupäivinä
asiakkaita on ollut 1042 ja aterioita 1542, koska varhaiskasvatuksen
palvelupisteissä ja hoivakodeissa nautitaan useampi ateria päivässä.
Perniön Alholan hoivakodin valmistuskeittiö valmistaa Perniön, Särkisalon
ja Teijon kotipalveluateriat ja samassa ruokakuljetuksessa kuljetetaan
Särkisalon ja Teijon koulu- ja päiväkotiruoka näille asiakkaille.
Ruokakuljetus ottaa kyytiin Perniön Yhteiskoulun valmistuskeittiöstä
Särkisalon ja Teijon koulu- ja päiväkotiruoan ja jatkaa Alholan hoivakodin
valmistuskeittiölle, josta noutaa kotipalveluateriat ja jatkaa matkaa
Särkisaloon ja Teijolle.
Logistisista toimintasyistä kuluvana syksynä ruokakuljetuksesta Salon
keskuskeittiöstä Perniön Kirkonkylän koululle ei muodostu lisäkustannusta
kaupungille. Ensi vuonna ruokakuljetukset kilpailutetaan uudelleen
yhdessä vanhuspalveluiden ateriakuljetusten kanssa kaupungin
liikennepalvelujen sekä ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelun yhteistyönä.
Ravitsemispalvelujen kulurakenteesta
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Kuluvana vuonna kouluateriapalvelun sisäinen laskutushinta kaikkine
kustannuksineen on 3,60 €/ateriasuorite (alv 0 %). Tämä jakautuu
seuraavasti:
- henkilöstö- eli palkkakulut noin 50-52 % (varsinainen ruoanvalmistus ja
ateriapalvelu palvelukohteissa astiahuolto- ja hygieniatöineen)
- aineet noin 32 % (elintarvikkeet merkittävimpänä kulueränä ja niiden
lisäksi laitehankinnat alle 10 000 €, pesuaineet ja paperit, valmistus-,
ruokailu-, tarjoilu-, kuljetus- ja kertakäyttöastiat jne.)
- palvelujen ostot noin 7 % (ruokakuljetukset, koneiden- ja laitteiden
huolto- ja korjaus lisäosineen, ulkoinen tietotekniikka ja puhelinkulut,
Sarastian palvelut sekä muu ulkoinen ja sisäinen palvelujen osto, mm. osin
rekrytointipalvelut)
- muut kulut noin 7 % (pääosin sisäisiä vuokria)
- investointien poistot ja ns. hallinnon vyöryt noin 4 % (poistot yli 10 000
€:n laitteista ja sisäiset palvelut, kuten henkilöstö- ja talousohjauksen sekä
tietohallinnon palvelut jne.)
Karkeasti arvioiden ruokakuljetus maksaa noin 0,17 €/
ateriapalvelukokonaisuus, investoinnit ja hallinnon vyöryt samoin noin 0,17
€/ateriapalvelukokonaisuus. Henkilöstökulut sen sijaan ovat noin 1,80
€/ateriapalvelukokonaisuus eli merkittävin yksittäinen kululaji.
Perniön Yhteiskoulun keittiön kapasiteetista
Perniön Yhteiskoulun valmistuskeittiö on aikoinaan suunniteltu ja
rakennettu vain silloisen Yhteiskoulun kapasiteetille ja sen ajan
ruoanvalmistukseen ja ateriapalveluun. Esimerkiksi valmistuskeittiön
yhteydessä on mittava ns. kellaritila, jonne aineiden ja tavaroiden kuljetus
on toimittajille työlästä ja niiden noutaminen keittiöhenkilökunnalle)
epäergonomista, työvoimaresurssia valtavasti kuluttavaa ja tuki- ja
liikuntaelimiä kuluttavaa. Tarvittaisiin esim. noin 4 m2 elintarvikehissi.
Perniön kunta remontoi Yhteiskoulun ruokasaliin 2000-luvun alussa mm.
ruokasalin itsepalvelubufetit ja yhtenäiset ruokailuastiat. Tilat ovat toimivat
ja riittävät koulussa nyt ruokaileville asiakkaille. Sen jälkeen tehtiin
keittiötilojen peruskorjaus joulukuussa 2010.
Vastaavan kokin toimisto (keittiöhenkilökunnan yhteinen Atk-tila)
modernisoitiin ja tilaa pienennettiin ja vapautunutta tilaa hyödyntäen
suurennettiin viereistä kiinteää kylmiötä riittävän isoksi ja ergonomiseksi
(elintarvikkeiden kuskaus alakertaan ja takaisin). Aikaansaatu tila on
kohtuullinen, mutta ei riittävä eikä ergonomista liukuovea saatu
mahtumaan. Samoin uusittiin entinen yhden korin koriastianpesukone
moderniksi kahden korin astianpesukoneeksi eli patapesulaitteeksi, johon
mahtuu ruuankuljetus-EPP-laatikko.
Tämä muutos vaati muutoskorjauksia myös tiloihin, sillä kahden korin
astianpesukone vaatii enemmän sijoitustilaa ja työtilaa. Logistisesti
Yhteiskoulun valmistuskeittiön astiahuolto on haastavaa, sillä
astianpesutila sijaitsee jouhevasti ruokasalin astiapalautuksessa, mutta
toimitettavan ruoan kuljetusastioita joudutaan kuljettamaan ympäri
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keittiötä. Myös toinen paistouuneista uusittiin suureksi yhdistelmäuuniksi ja
mm. vuosi myöhemmin siirrettiin Suomusjärven terveystalon
valmistuskeittiöstä yhdistelmäuuni rikkoutuneen tilalle. Ruoanvalmistus- ja
kuljetusastioita on hankittu paljon.
Riittääkö Perniön yhtenäiskoulun kapasiteetti valmistamaan koko Perniön
ruuan?
Valmistelijoiden näkemys on, ettei Perniön Yhtenäiskoulun
valmistuskeittiön kapasiteetti riitä tiloiltaan, laitteiltaan eikä henkilöstöltään
koko Perniön ravitsemispalvelualueen (sis. Särkisalon ja Teijon
palvelukohteet) ruoanvalmistukseen, ei koko Perniön kirkonkylän ja sen
lähialueiden kohteiden (sisältää Alholan hoivakodin nyt valmistavan ruoan)
eikä edes Perniön koulujen ja päiväkotien ruoanvalmistukseen tällä
hetkellä 27.8.2019.
Tarkkoja asiakasmääräennusteita ei näin lyhyellä valmisteluajalla ollut
käytössä ja modernissa yhteiskunnassamme maailma ja tilanne muuttuvat
nopeasti. Mikäli Salon asukasluku ja varhaiskasvatus-, perusopetus- ja
lukioikäiset vähenevät niin kuin viimeisinä vuosina on tapahtunut, on
mahdollista, vaikka ei toivottavaa, että Perniönkin asiakasmäärä kehittyy
niin, että Perniön Yhteiskoulun valmistuskeittiö ja Lampolan päiväkodin
valmistuskeittiö yhdessä pystyvät valmistamaan Perniön koulu- ja
päiväkotiruoan.
Hoivakotiruoanvalmistus (Alholan hoivakodin valmistava keittiö) on tälle
asiakasryhmälle valmisteltua erityistyötä ja haastavaa mm. siksi, että
valmistetaan ruokaa vuoden jokaisena päivänä viidelle eri aterialle ja
erittäin asiakasystävällisesti, sillä onhan hoivakoti asiakkaan koti.
On mahdollista toimia mm. niin, että valmistava keittiö valmistaa ja
toimittaa lounaan ja päivällisen ja aamupalan, päiväkahvi/välipalan ja
iltapalan (+ myöhäinen iltapala), valmistettavaksi tai kuumennettavaksi
paikan päällä esim. osastokeittiössä tai palvelukeittiössä. Nämä
toimintamallit ohjautuvat valmistus- ja hoivakotikiinteistöistä, siis
rakenteista ja vaativat taas henkilökuntaa molempiin pisteisiin ns.
yhdyspinnoille (hoivahenkilökuntaa vai ravitsemispalvelutuottajan
henkilökuntaa?) muodostaen tätä kautta kustannuksia.
Perniön Kirkonkylän koulun valmistava keittiö on siirretty palveluun
koulujen alkaessa 8.8.2019. Ruoka tulee Salon keskuskeittiöstä. Koulun
keittiön henkilöstössä tapahtui muutoksia kaupungin organisaation sisällä
ja ratkaisulla saatiin aikaiseksi henkilöstösäästöjä. Valmistelijat ehdottavat
uuteen Perniön Kirkonkylän kouluun palvelukeittiötä ja tässä
toimintamallissa toimitaan jo nyt. Mikäli asiakasmäärät laskevat, on
tulevaisuudessa ehkä mahdollista toimittaa ruoka Perniön Kirkonkylän
kouluun myöhemmin Perniön Yhteiskoulun valmistuskeittiöstä.
Määrärahaesityksen tarkennus
Koska hankesuunnitelman hyväksyminen on siirtynyt aiemmasta
aikataulustaan, myös hankkeen toteutumisaikataulu on muuttunut siten,
että hankkeen kustannusten jakoa eri vuosille on syytä hieman muuttaa.
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Tämän vuoden budjettisumma ei todennäköisesti kokonaisuudessaan
kulu. Siitä säästynee noin parisataatuhatta euroa. Vuoden 2020 alkuvuosi
menee vielä suunnittelussa ja rakentamaan päästäneen vasta kesällä,
joten vuodelle 2020 arvioidaan kustannusten osuudeksi 4 000 000 euroa
ja vuodelle 2021 6 740 000 euroa sekä vuodelle 2022 200 000 euroa
viimeisen entisen lukio-osan purkuun ja hankkeen viimeistelyyn
viimeistelyyn.
Vaikka keittiöratkaisu on viivästynyt niin hankkeen rakennuttajakonsultti on
laatinut suunnittelutarjouspyyntöä, joka on nyt hankintapalveluissa
vietävänä sähköiseen tarjouspalveluun Cloudiaan. Suunnittelijat pyritään
valitsemaan 8.10.2019 pidettävässä kaupunkikehityslautakunnan
kokouksessa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen 9157 Kirkonkylän koulu (Perniö)
investointisuunnitelman muutoksen siten, että vuoden 2020
investointimääräraha on 4 000 000 euroa, vuoden 2021
investointimääräraha on 6 740 000 euroa ja vuoden 2022
investointimääräraha on 200 000 euroa.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta klo 20.25 tämän
asian käsittelyn aikana.
Timo Lehti Harri Lindholmin, Pertti Vallitun ja Elina Suonio-Peltosalon
kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun siten,
että Kirkonkylän kouluun toteutetaan valmistuskeittiö, joka tuottaa Perniön
ja lähialueen koulu- ja päiväkotiruoan.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen
valmisteluun Timo Lehden ehdotuksen mukaisesti.
Liitteet

Liite 10
Liite 11
Liite 12

Perniön Kirkonkylän koulun hankesuunnitelma, uudisrakennus
Perniön Kirkonkylän koulun hankesuunnitelman liitteet 1-7
Asiakasmäärät, ravitsemispalvelujen valmistus- palvelu- ja
jakelukeittiöt
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Vuoden 2020 kaupunginhallituksen tuloskorttien hyväksyminen
1794/02.02.00.01/2019
Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 283
Valmistelija: kehityspäällikkö Janne Hyvärinen, janne.hyvarinen@salo.fi,
044 778 7713 ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi,
anna-kristiina.jarvi@salo.fi, 02 778 2201
Uusi kaupungin strategia 2026 perustuu jatkuvan parantamisen
toimintamallille. Johtaminen ja esimiestyö nojaavat strategian
jalkauttamisessa päivittäiseen johtamiseen, jossa käytetään tukena
strategiatauluja. Kaupungin ylin johto kokoontuu kuukausittain strategian
seurantakokoukseen päivittämään tilannetta, ml. kärkihankkeet.
Strategiatalon peruspilarit ovat seuraavat; sujuvat prosessit, aktiivinen
yrittäjyys, luova edelläkävijä ja osaava henkilöstö. Talon muita elementtejä
ovat hyvä johtaminen ja kestävä talous, jatkuva parantaminen, yhdessä
tekeminen ja luottamus sekä kärkihankkeet. Kaikki toiminta tähtää
hyvinvoivaan kuntalaiseen ja elinvoimaiseen kasvukaupunkiin.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian hyväksymisen
yhteydessä keväällä 2018 valtuuston tuloskortit koko valtuustokaudelle.
Kaupunginvaltuuston tuloskortit sisältävät strategiatalon peruspilarit ja
strategiatalon muut elementit. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien
tuloskortit sisältävät strategiatalon neljä peruspilaria.
Valtuuston tuloskortit kokonaisuudessaan raportoidaan kerran vuodessa ja
hallituksen ja lautakuntien tuloskortit raportoidaan kahdesti vuodessa,
kesäkuussa ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Vuoden 2020 talousarvion valmistelu on käynnissä ja tänä vuonna
tavoitteena on, että kaupunginhallituksen tuloskortit käsitellään ja
hyväksytään kesäkuussa. Lautakunnat käsittelevät sen jälkeen
talousarviota ja oman toiminnan suunnitelmia ja omia tuloskortteja
(Kaupunkikehityspalveluiden ja hyvinvointipalveluiden tuloskortit).
Vuoden 2020 kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tuloskortteja on myös
sisältöjen puolesta yhdenmukaisetettu tuloskortttien selkeyttämiseksi ja
tiivistämiseksi.
Kaupunkikehityslautakunta on 11.6.2019 § 133 käsitellessään Salon
kaupungin toiminnan ja talouden kehystä vuosille 2020–2022 ja
talousarvion laadintaohjeita hyväksynyt, että talousarvion
laadintaohjeeseen lisätään maininta siitä, että kestävän talouden yksi
peruselementti on hiilineutraali Salo lisäämällä dokumenttiin Talousarvion
laadintaohjeet vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022
liitteeseen 1, Kaupunginvaltuuston tuloskortit kohtaan 5. Kestävä talous
tätä tarkoittavat tavoite, mittari ja keskeiset keinot sekä vastuutahoksi
kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston tuloskortit
on hyväksytty koko valtuustokaudeksi, joten niihin ei nyt ole tehty
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muutoksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyy tuloskortit talousarviokäsittelyn
yhteydessä, joten kaupunginhallitus voi halutessaan tehdä tarvittavat
muutosehdotukset valtuustolle.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2020 tuloskorttinsa liitteen mukaisina.
Päätös:
Saku Nikkanen Marja Ruokosen, Pertti Vallitun ja Jonna Nyyssösen
kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten,
että kaupunginhallituksen tuloskortteja tiivistetään. Tuloskortteja tulee
käsitellä kaupunginhallituksen iltakoulussa.
Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 20.13 - 20.18.
Kaupunginhallitus päätti yksimielsiesti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi Saku Nikkasen ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 333
Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen,
anna-kristiina.korhonen@salo.fi, 040 5907195
Kaupunginhallitus käsitteli tuloskortteja iltakoulussa 19.8.2019.
Evästyksenä todettiin, että tuloskortteja tulee lyhentää, karsia ja määrittää
sellaiset mittarit, joilla voidaan aidosti mitata toteutumista. Lisäksi
huomiota tulisi kiinnittää tuloskorttien visuaaliseen ilmeeseen ja
luettavuuteen. Todettiin, että valtuuston puheenjohtajat ja
valtuustoryhmien puheenjohtajat tulevat käsittelemään valtuuston
tuloskortin sisältöä siten, että valtuuston kortin muutoksia voidaan käsitellä
ensi kevään aikana. Lähinnä kysymys on tiivistämisestä ja
ajantasaistamisesta. Vuoden 2020 talousarvioon ei tehdä muutoksia
valtuuston korttiin.
Tiivistetyt tuloskortit ovat esityslistan liitteenä. Poistettavat tekstit on
merkitty punaisella.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2020 tuloskorttinsa liitteen mukaisina.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 13

Kaupunginhallituksen tuloskortit vuodelle 2020
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Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 334

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin seuraavat raportit:
Pertti Vallittu / Rakennus- ja ympäristölautakunta
Simo Vesa / Vapaa-ajan lautakunta
Johanna Riski / Sosiaali- ja terveyslautakunta
Anna-Leena Yli-Jama / Henkilöstöjaosto
Marko Tapio / Kaupunkikehityslautakunta
Timo Lehti / Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallitus ja
aluepelastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi.
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Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 335

Kaupunginhallitukselle esitellään seuraavat oheismateriaalina olevat lautaja johtokuntien pöytäkirjat:
Liikelaitos Salon veden johtokunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Henkilöstöjaosto

15.8.2019
21.8.2019
23.8.2019

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 02.09.2019 § 336

Kaupunginhallituksen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 12.8. 1.9.2019 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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§ 337

15/2019

02.09.2019

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajien määrää koskeva valmistelu
2742/00.02.51/2019
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 337
Ulla Huittinen ehdotti, että kaupunginhallitukselle valmistellaan esitys
hallintosäännön muuttamisesta siten, että tarkastuslautakunnalla olisi
kahden varapuheenjohtajan sijasta yksi varapuheenjohtaja.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lähettää asian valmisteluun.
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Kaupunginhallitus

§ 117
§ 338
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28.08.2019
02.09.2019

Kysely kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajana
2393/05.00.00/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 117
Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä jari.niemela@salo.fi,
p. 02 778 2059
Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kuntiin kyselyn kuntien roolista
sote-palveluiden tuottajana.
Hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu
kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, maakunnille.
Hallitusohjelman linjausten mukaan maakunnat toimivat itse myös
tuottajina ja palvelut tuotetaan pääosin julkisina palveluina. Kuntien rooli
ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta ja tämä esiselvityskysely on osa
toteutettavaa selvitystä.
Kyselyssä on neljä eri vaihtoehtoa kuntien roolista toimia sote-palvelujen
tuottajana, joko itsenäisenä tai osana julkista maakuntien
järjestämisvastuulle kuuluvaa sote-palvelujärjestelmää. Kysymyksiin
toivotaan kuntien kannanottoja perusteluineen. Kysely toteutetaan
webropol-linkin kautta ja vastaamisaikaa on pidennetty 13.9. saakka.
PDF-muotoinen kyselylomake on oheismateriaalina.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kyselyn ja ehdottaa vastaukset
kaupunginhallitukselle edelleen vastattavaksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 338
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveysministeriölle annettavat
vastaukset liitteen mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 14

Vastaus kyselyyn kuntien roolista
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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: 316, 317, 318, 319, 321, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338
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:
320, 322, 324, 325
Hankintaoikaisupykälät:

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

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

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

Valitusaika
päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
sähköposti. markkinaoikeus@oikeus.fi

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 valitus-
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asiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
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
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Lisätietoja
1)

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

