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Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 § 111
 

Arttu Karhulahti teki seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite:

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Salon kaupunginvaltuuston
on keskuudestaan asetettava kuntalain mukainen tilapäinen valiokunta
valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista. Tilapäisen valiokunnan
täytyy selvittää, onko kaupunginhallitus toiminut hyvän hallinnon
perusteiden mukaisesti esittäessään toimialajohtajan palvelussuhteen
purkamista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että minkälaisen
prosessin perusteella virkamiehen soveltuvuutta tehtävän hoitoon on
arvioitu koeajan aikana. Tilapäisen valiokunnan täytyy lisäksi selvittää,
onko viranhoitoa arvioitu riittävän laajasti virkamiehen oikeusturva
huomioiden.

Arttu Karhulahti (kok.) 
Jarkko Anttila (sdp.) 
Annika Fagerström (vihr.) 
Marjatta Hyttinen (kok.) 
Heikki Liede (kok.) 
Sanna Lundström (kok.) 
Juhani Nummentalo (kok.) 
Juha Punta (kok.) 
Kai Schneider (vihr.) 
Elina Suonio-Peltosalo (kok.) 
Marko Tapio (kok.)
Pertti Vallittu (kok.) 
Jerina Wallius (kok.) 
Anna-Leena Yli-Jama (kok.)"

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Merkittiin, että Saija Karnisto-Toivonen poistui kello 21:24.

Merkittiin, että Jaana Haapasalo poistui kokouksesta kello 21:27.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 21:28.

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 17
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Valmistelija: kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 778 2302,
antti.makela@salo.fi, kaupunginjohtaja Tero Nissinen, 02 7782001,
tero.nissinen@salo.fi

Luottamushenkilön erottamisesta ja tilapäisestä valiokunnasta säädetään
Kuntalain pykälissä 34 ja 35. Kuntaliitto on antanut suosituksen asian
käsittelystä (liite Muistio 22.10.2018)

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää
ottaa käsiteltäväkseen kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen
valiokunnan perustamisen siten, että:

1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen
valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista koskevaa
asiaa;

2) valita tilapäiseen valiokuntaan (viisi) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen; 
  
3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan; sekä  
 
4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan
hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Päätös:

Hallintojohtaja Laura Ala-Hannula ilmoitti olevansa asiassa jäävi, koska on
aloitteessa arvioitavaksi tarkoitetun asian valmistelija. Ala-Hannula poistui
kokouksesta 18:54.

Asian käsittelyn ajan kokouksen sihteerinä toimi kaupunginjohtaja Tero
Nissinen.

Kaupunginjohtaja muutti päätösesityksensä kuulumaan seuraavasti:

”Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää
ottaa käsiteltäväkseen kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen
valiokunnan perustamisen. Mikäli kaupunginvaltuusto päättää perustaa
tilapäisen valiokunnan, se samalla päättää:

1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen
valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista koskevaa
asiaa;

2) valita tilapäiseen valiokuntaan 5 (viisi) jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen; 
  
3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja



Salon kaupunki

Kaupunginvaltuusto § 111 14.12.2020
Kaupunginhallitus § 17 18.01.2021
Kaupunginvaltuusto § 4 01.02.2021

varapuheenjohtajan; sekä  
 
4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan
hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösesityksen.

Ala-Hannula palasi kokoukseen  klo 19:03.

Kaupunginvaltuusto 01.02.2021 § 4
 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää ottaa
käsiteltäväkseen kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan
perustamisen. Mikäli kaupunginvaltuusto päättää perustaa tilapäisen
valiokunnan, se samalla päättää:

1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen
valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista koskevaa
asiaa;

2) valita tilapäiseen valiokuntaan 5 (viisi) jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen; 
  
3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan; sekä  
 
4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan
hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Päätös:

Hallintojohtaja Laura Ala-Hannula ilmoitti olevansa asiassa jäävi, koska on
aloitteessa arvioitavaksi tarkoitetun asian valmistelija. Ala-Hannula poistui
kokouksesta kello 18:16.

Ala-Hannulan poissa ollessa kokouksen sihteerinä toimi kaupunginjohtaja
Tero Nissinen.

Jaakko Halkilahti esitti Heikki Tammisen ja Simo Paassillan
kannattamana, että tilapäistä valiokuntaa ei perusteta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu vastaesitys. Puheenjohtaja
esitti, että järjestetään nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen
pohjaehdotuksen kohtaa 1 (tilapäisen valiokunnan asettaminen)
kannattavat äänestävät JAA, ja Halkilahden vastaehdotusta kannattavat
äänestävät EI.

Hyväksyttiin äänestystapa.

Järjestetyssä äänestyksessä annettiin 14 JAA- ääntä ja 37 EI-ääntä,
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yhteensä 51 ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että järjestetyn äänestyksen voitti Halkilahden
vastaehdotus.

Kaupunginvaltuusto päätti, että tilapäistä valiokuntaa ei perusteta.

Kun tilapäistä valiokuntaa ei päätetty asettaa, ei kaupunginhallituksen
esityksen muita kohtia ollut tarpeen käsitellä.

Ala-Hannula palasi kokoukseen kello 18:50.

  


