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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Karnisto-Toivonen Saija
Huittinen Ulla
Nyyssönen Jonna
Suonio-Peltosalo Elina

Klo
15:00 - 16:41
15:00 - 16:41
15:00 - 16:41
15:00 - 16:41

Nummentalo Juhani

15:00 - 16:14

Poissa

Mannervesi Mika
Niemelä Jari

Muu

Korhonen Anna-Kristiina
Inna Lauri
Nieminen Irma

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen/pöytäkirjantarkasta
ja
kaupunginvaltuuston
Läsnä §:t 38-42
puheenjohtaja
asiantuntija
asiantuntija

15:00 - 16:41
15:00 - 16:41
15:00 - 16:41

asiantuntija
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja nähtävillä
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa 13. syyskuuta
2019.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Konsernijaosto 05.09.2019 § 38

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kaupunginjohtaja:
Konsernijaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän päätösesityksen.
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Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen
Konsernijaosto 05.09.2019 § 39

Hallintosäännön 157 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan
pöytäkirjan päättämällä tavalla.
Konsernijaosto päätti 19.6.2017 § 2, että
- sen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana seitsemäntenä viraston
aukiolopäivänä.
- pöytäkirjan tarkastaa yksi tehtävään määrätty jäsen.
Pöytäkirja tarkastetaan 12.9.2019 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
kaupungin tietoverkossa 13.9.2019.
Kaupunginjohtaja:
Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan jäsen Elina Suonio-Peltosalo.
Päätös:
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän päätösesityksen.
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Konsernijaoston kokousaikataulu ja syyskauden 2019 toimintasuunnitelma
500/00.02.14.17/2019
Konsernijaosto 05.09.2019 § 40
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 044
778 2020
Konsernijaoston kokousaikataulu syyskaudella 2019 on seuraava:
5.9.2019 klo 15.00
24.10.2019 klo 15.00
22.11.2019 klo 13.00
17.12.2019 klo 15.00
Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus kuullaan konsernijaoston
24.10.2019 kokouksessa. Muilta osin toimintasuunnitelmasta käydään
evästyskeskustelu kokouksessa.
Kaupunginjohtaja:
Konsernijaosto hyväksyy kokousaikataulun ja käy evästyskeskustelun
toimintasuunnitelmasta.
Päätös:
Todettiin tekniset korjaukset kokousten kellonaikoihin.
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän päätösesityksen.
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Yhdistyksille ja säätiöille annettuja takauksia koskeva selvitys
2646/02.05.06.00/2019
Konsernijaosto 05.09.2019 § 41
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 044
778 2012
Yhdistyksille ja säätiöille myönnetyistä takauksista on laadittu selvitys, joka
on kokousintrassa oheismateriaalina. Näiden takausten yhteismäärä on
vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan 15 014 247 €. Selvitys sisältää
tietoa takauksen saaneiden yhteisöjen taloudellisesta ja toiminnallisesta
tilanteesta.
Selvitys on toimitettu tiedoksi myös kaupunginhallituksen kokousintraan.
Selvitys ei sisällä kaikkia kaupungin takausvastuita, vaan ainoastaan
yhdistyksille ja säätiöille myönnetyt takaukset.
Kaupunginjohtaja:
Konsernijaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.
Päätös:
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän päätösesityksen.
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Selvitys Rauman ja Uudenkaupungin kaupunkien sekä Eurajoen ja Vehmaan kuntien
liittymisestä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakkaiksi
1806/00.01.01.01.00/2019
Konsernijaosto 11.06.2019 § 33
Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, 02 778 5001
Rauman ja Uudenkaupungin kaupungit sekä Eurajoen ja Vehmaan kunnat
ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) selvittävät yhdessä, miten ja
millä ehdoilla kunnat voisivat liittyä jätehuoltoyhtiön osakkaiksi.
Toiminnalliset, taloudelliset ja juridiset selvitykset ovat käynnissä ja
tavoitteena on, että osakaskunnat pääsevät neuvottelemaan liittymisen
ehdoista kesäkuussa. Selvitykset eivät sido kuntia mihinkään, vaan
jokainen kunta päättää liittymisestään itsenäisesti syksyllä.
Toiminnallisessa selvityksessä esitellään kuntalaisille tarjottavien
jätehuoltopalveluiden nykytila. Tämän pohjalta LSJH tekee alustavan
suunnitelman siitä, miten palvelut voisivat kehittyä, jos kunta liittyy
jäteyhtiön osakkaaksi.
Juridinen ja taloudellinen selvitys kertoo, millä ehdoilla kukin kunta voisi
liittyä LSJH:n osakkaaksi. Asiantuntijaorganisaatio KPMG:n avustuksella
määritetään ehdotus LSJH:n osakkeen nykyarvoksi ja osakemääräksi,
joka oikeuttaa yhtiön osakkuuteen. Lisäksi selvitetään, mitä muutoksia
tarvittaisiin jätehuoltoviranomaista koskeviin asioihin.
Tavoitteena on, että syyskaudella osakkuutta harkitsevien kaupunkien ja
kuntien valtuustot ja LSJH:n yhtiökokous päättävät kukin osaltaan uusista
osakkuuksista. Päätösten jälkeen vuoden 2020 alkupuolella LSJH suuntaa
osakeannin niille kunnille, jotka ovat päättäneet liittyä jätehuoltoyhtiön
osakkaaksi.
Salon kaupunki omistaa 20,21 % Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:stä,
mikä on toiseksi suurin osuus yhteensä 17 omistajakunnasta. Mikäli yhtiön
omistajien joukko laajenee osakeannin kautta, Salon omistusosuus
pienenee uusien omistajien omistusosuutta vastaavassa suhteessa.
Kaupunkikehitysjohtaja selostaa kokouksessa selvityksen tilannetta ja
kokoukseen mennessä valmistunutta sisältöä.
Kaupunginjohtaja:
Konsernijaosto merkitsee asian valmistelutilanteen tiedokseen.
Päätös:
Merkittiin, että talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi selosti asiaa
kokouksessa.
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Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti valmistelun
evästyksenä, että selvitetään mahdollisuus säilyttää Salon omistusosuus
vähintään nykyisenä ja hallituspaikat entisellään. Päätöksenteon tulee
tapahtua siinä järjestyksessä, että liittyvät kunnat tekevät liittymisestään
päätöksen ennen kuin Salo päättää muutoksen hyväksymisestä.
Merkittiin että Elina Suonio-Peltosalo poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 16.30.
Konsernijaosto 05.09.2019 § 42
Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, 02 778 5001
Rauman ja Uudenkaupungin kaupunkien sekä Eurajoen ja Vehmaan
kuntien liittymisen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakkaiksi valmistelu
on jatkunut osakaskuntien kokouksilla 22. ja 27.8.2019. Kaupunginjohtaja
on edustanut Salon kaupunkia näissä kokouksissa. Luonnokset
osakassopimukseksi, yhtiöjärjestykseksi, aiesopimukseksi uusien
omistajien liittymiselle sekä kuntien päätöksentekoa varten valmistellut
päätösesitystekstit ovat valmistumassa.
Prosessin etenemistä on suunniteltu niin, että uudet osakaskunnat tekevät
päätökset aiesopimukseen sitoutumisesta 9.10.2019 mennessä. Nykyisten
ja uusien osakkaiden seuraava kokous pidetään 9.10.2019 klo 8.30 Turun
kaupungintalolla. Siinä kokouksessa viimeistellään asiakirjat sen
perusteella, mitkä uudet kunnat ovat päättäneet solmia aiesopimuksen ja
jatkaa osakkaaksi liittymisen prosessia ja hyväksytään asiakirjat nykyisten
osakkaiden päätöksentekoa varten. Nykyiset osakkaat tekevät päätökset
loka-marraskuun aikana. Yhtiökokous pidetään marraskuussa. Uudet
osakaskunnat tekevät päätökset marras-joulukuun aikana. Tavoitteena on,
että kaikki tarvittavat päätökset on tehty ennen vuoden 2019 loppua.
Valmistelussa on huomioitu myös konsernijaoston 11.6.2019 § 33 antamat
evästykset jatkovalmistelulle. Kaupunginjohtaja selostaa kokouksessa
asian valmistelutilannetta ja omistuspohjan laajenemisen taloudellisia
vaikutuksia.
Kaupunginjohtaja:
Konsernijaosto merkitsee asian valmistelutilanteen tiedokseen.
Päätös:
Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavasti:
Konsernijaosto merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja lähettää sen
tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.
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Kaupunginjohtajan elinkeinopoliittinen katsaus ja suhdannekatsaus
2643/14.00.00/2019
Konsernijaosto 05.09.2019 § 43
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 044
778 2020
Kaupunginjohtaja antaa kokouksessa elinkeinopoliittisen katsauksen sekä
Yrityssalo Oy:n laatiman suhdannekatsauksen. Suhdannekatsaus on
oheismateriaalina konsernijaoston kokousintrassa.
Kaupunginjohtaja:
Konsernijaosto merkitsee elinkeinopoliittisen katsauksen ja
suhdannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän päätösesityksen.
Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta klo 16.14 tämän
asian käsittelyn aikana.
Liitteet

Liite1

Suhdannekatsaus
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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:
38, 39, 40, 41, 42, 43
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 kaupungin konsernijaosto
PL 77, 24101 Salo
puh. 02 7781
käyntiosoite: Tehdaskatu 2
sähköposti: kirjaamo@salo.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:

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.

