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talousarvio ehdotukseen
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten,
että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitam iseen
turvataan. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kunta konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Kuntalain 118 §:ssä ovat määräykset erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa
olevan kunnan arviointim enettelystä. Tarkastelussa ovat kuntakonsernin alijäämä,
vuosikate, lainamäärä ja suhteellinen velkaantuminen. Salon kaupunki edellyttää,
että kuntayhtymä ei vuoden 2018 talousarvioehdotuksellaan heikennä miltään osin
arviointimenettelyn tunnuslukuja Salon kaupungin konsernin osalta.
Koulutuskuntayhtymä muodostaa merkittävän osan Salon kaupungin
konsernitaseesta, koska SSKKY:n taseesta 88,85 prosenttia yhdistetään Salon
kaupungin konsernitaseeseen.
Kaupungin valtuusto on hyväksynyt Salon kaupungin perustehtävän, arvot ja vision
sekä strategiset tavoitteet vuosille 2018 - 2021. Tavoitteet sitovat koko
kuntakonsernia. Kaupunginhallitus lähettää kaupunginvaltuuston hyväksym ät
strategiset tavoitteet konserniyhteisöille sitovasti noudatettavaksi.
Salon kaupungin strategia vuosille 2018 - 2021 on jaettu neljään näkökulmaan:
Uudist uvat palvel ut ia

Elinvoima ia tvö anikat
Luo edellytyksiä uusille työpaikoille

hvvi nvoiva ku nta lai nen

Vahvistaa ja monipuolistaa

Uudistaa ennakkoluulottom asti

salolaista osaamista
Toimii vahvana kumppanina

ja rohkeasti palveluja ja

yrityksille ja muille toimijoille

toimintatapoja
Edistää palveluratkaisuilla

Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa

kuntalaisten hyvinvointia ja
alueen vetovoimaa
Edistää kuntalaisten ja
henkilöstön
vaikuttamismahdollisuuksia

Vi si o 20 25
Salo on monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologian osaamisen
kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi
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Vak ava rai ne n t alo us

Johtam inen ia os aava henkilöstö

Tasapainottaa vastuullisesti
talouttaan niin, että
arviointimenettelyn kriteerit eivät
täyty

Varmistaa strategisen ja
ennakoivan johtamisen
sekä päätöksenteon
Mahdollistaa innostavan ja

Edistää kustannustehokkuutta,

vaikuttavan esimiestyöskentelyn

tuottavuutta ja vaikuttavuutta
Uudistaa toimintaansa

Tukee ja kannustaa henkilöstön

ennakoimalla ja tiedolla

aloitteellisuutta

osaamista, hyvinvointia ja

Talousarvioesityksessään kuntayhtymän tulee huom ioida Salon kaupungin
elinkeinopoliittinen erityistilanne, työvoim an koulutustarve, viranom aisten
yhteistyöm ahdollisuudet, työllisyystilanne väestönkehitys sekä edelleen jatkuvat

taloudelliset haasteet.
Yhteistyötä on esityksen mukaan tarkoitus tiivistää työelämän kumppaneiden
kanssa. Yhteistyötä tulee tiivistää m yös omistajakuntien ja alueella toim ivien
elinkeinoyhtiöiden kuten Yrityssalon kanssa. Koulutuskuntayhtymän tulee
noudattaa Salon kaupungin konserniohjetta, joka on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 22.5.2017 § 44.
Kuntayhtymän m enot katetaan valtionosuuksilla, kuntien m aksuosuuksilla ja
kuntayhtymän m uilla tuloilla. Viimeaikaiset kuntatalouteen kohdistuneet toim et
ovat kiristäneet sekä kuntien että kuntayhtymien taloutta. Toim intamenoja
budjetoitaessa on otettava huom ioon sekä kuntia että kuntayhtym iä koskevat
rakenteelliset muutokset, joiden tarkoituksena on hillitä julkisten menojen kasvua.
Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa on otettava täysimääräisenä huom ioon
kilpailukykysopimuksen tuomat henkilöstökuluihin kohdistuvat leikkaukset.
Investointisuunnitelman tulee olla myös m altillinen. Valtakunnalliset suunnitelmat
ja maakuntauudistus muuttavat toimintaympäristöä m erkittävästi. Esim. tilatarpeita
ja henkilöstön asem aa on tarkasteltava koko konsernin näkökulmasta.
Lausuntoajan tulisi olla pidempi, jotta olisi mahdollisuus m yös perehtyä
toiminnallisiin tavoitteisiin ja saattaa lausunto kaupunginhallituksen käsittelyyn.
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