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Lausunto Salon seudun koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta 2020-2022
3164/00.04.01/2019
Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 438
Valmistelija: talousjohtaja Anna-kristiina Korhonen,
anna-kristiina.korhonen@salo.fi, 040 5907195
Salon seudun koulutuskuntayhtymä pyytää kuntien lausuntoa alustavasta
talousarvioehdotuksestaan vuodelle 2020. Lausunto pyydetään antamaan
8.11.2019 mennessä.
Salon Seudun koulutuskuntayhtymän toiminta- ja toiminnan
kehittämissuunnitelman perustuvat kuntayhtymän voimassa olevaan
strategiaan. Kuntayhtymän perussopimuksen 24 §:n mukaisesti
kuntayhtymä rahoittaa toimintansa tulorahoituksellaan. Menot katetaan
sekä valtiolta saatavalla valtionosuusrahoituksella, kuntayhtymän muilla
tuloilla ja tarvittaessa lainarahoituksella.
Koulutuskuntayhtymän rahoitusjärjestelmä on uudistumassa.
Talousarviota laadittaessa on oletettu, että muutoksen ei uskota tässä
vaiheessa vaikuttavan SSKKY:n valtinosuusrahoituksen
kokonaismäärään. Talousarvio vuodelle 2020 on laadittu ylijäämäiseksi,
mutta suurta liikkumavaraa ei talouden osalta ole. Suunnitelmakaudella ei
arvioida olevan lainarahoituksen tarvetta. Talouden osalta
taloussuunnitelmavuosia 2021-2022 ei ehdotuksessa ole näkyvissä.
Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille
2021 - 2022
pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Salon kaupunkistrategiaan.
Strategian tavoitteeksi on asetettu tasapainoinen talous eli
suunnitelmakaudella 2020- 2022 vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin
poistot. Talousarvioprosessin yhteydessä laadittavissa
kaupunginhallituksen tuloskorteissa asetetaan strategiset tavoitteet
valtuuston tuloskorttien pohjalta huomioiden kaikki kuntalain määrittelemät
osa-alueet. Salon Seudun koulutuskuntayhtymän tavoitteet ovat osana
talousarvioehdotusta vuodelle 2020. Tämän hetkinen kuntatalous on
erittäin haastavassa tilanteessa. Koulutuskuntayhtymän tulee varmistaa
toiminnan ja talouden tasapaino talousarviovuonna 2020 ja
suunnitelmavuosina siten, että omistajat eivät joudu kattamaan
alijäämäisiä tuloksia.
Alustava talousarvioehdotus on kokousjärjestelmässä oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että kaupungilla ei ole
huomautettavaa Salon seudun koulutuskuntayhtymän
talousarvioehdotuksen johdosta. Pyydetään kiinnittämään huomiota, että

Salon kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Kaupunginhallitus

§ 438

2

04.11.2019

toiminnan ja talouden on oltava tasapainossa siten, että omistajille ei tule
taloudellisesti tarvetta rahoittaa tai kattaa koulutuskuntayhtymän
taloudellista alijäämää.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Merkittiin, että Timo Lehti poistui esteellisenä kokouksesta klo 20.25
tämän asian käsittelyn alkaessa, koska hän on kuntayhtymän hallituksen
puheenjohtaja.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 5.11.2019
Sini Saolminen
Toimistosihteeri
Jakelu
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MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja sen perusteet
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä
ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muu peruste, mikä
hallintolainkäyttölaki 5 §
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