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184 § SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ
ALUSTAVASTA TALOUSARVIOESITYKSESTÄ VUODELLE 2021
Salon seudun koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan lausuntoja
alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2021:
”Tarkasteltaessa alustavaa talousarvioesitystä, on huomattava, että
kuntayhtymälle on myönnetty varainhoitovuoden 2020
lisäsuoritepäätöksellä lisärahoitusta yhteensä 0,977 milj. euroa
opettajien, ohjaajien ja muun tarvittavan tukihenkilöstön
palkkaamiseen sekä tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen.
OKM:n kirjeen 17.3.2020/VN/6066/2020-OKM-1 mukaan
lisärahoituksen käyttö ei ole sidottu rahoituksen myöntämisvuoteen.
Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät pystyisivät ylläpitämään
kehyskaudella tällä lisämäärärahalla lisättyä opetuksen ja ohjauksen
määrää useamman vuoden ajan. Rekrytoinnit tulevat kuitenkin
painottumaan kehyskauden alkupuolelle. Kuntayhtymä on ilmoittanut
hakemuksessaan käyttävänsä rahoitusta vuosina 2021 ja 2022.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman lausunnon mukaan
valtionosuus tulee tulouttaa sinä vuonna, jolloin se saadaan. OKM
on käynyt nyt keskustelua Kuntaliiton ja kuntien
tilintarkastusyhteisöjen kanssa siitä, miten kirjanpidollisesti voidaan
helpottaa tilikausien yli menevien rahoitusten jaksotusta. Päätöstä
lisäsuoritepäätöksen rahoituksen kirjaamiskäytännön muutoksesta ei
ole vielä saatu.
Tästä syystä vuoden 2021 talousarvioesityksessä esitetään
talousarvio ilman lisärahoitustuloja (harmaa sarake, joka on otsikoitu
TAE 2021) sekä talousarvio, joka sisältää lisärahoitustuloja vuodelle
2021 yhteensä 0,480 milj. euroa (keltainen sarake, joka on otsikoitu
TAE 2021*). Tuloja vastaavat menot sisältyvät molemmissa
laskelmissa vuoden 2021 henkilöstömenoihin.
Pyydämme lähettämään lausuntonne viimeistään perjantaina
6.11.2020 sähköpostilla osoitteeseen sskky@sskky.fi.”
Salon seudun koulutuskuntayhtymän näkyvyys Somerolla on lisääntynyt
huomattavasti sen seurauksena, että tutkintoon johtavaa ammatillista
lähiopetusta on pilotoitu Somerolla lähihoitaja-, matkailu- ja puhtaanapitoalan
koulutusaloilla. (”Joustavat koulutusmallit – yhdessä työelämän kanssa” -hanke).
Lisäksi koulutuskuntayhtymään on perustettu Someron työelämäjaosto
tukemaan ammatillisen koulutuksen ja paikallisen työvoimatarpeen yhteyttä.
Valmistelija: kaupunginjohtaja

Ehdotus kj:

Someron kaupunki pitää tärkeänä, että vuonna 2020 onnistuneesti
aloitettu ammatillisen koulutuksen lähiopetus jatkuu Somerolla
myös tulevina vuosina ja mahdollisuuksien mukaan edelleen
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laajenee koulutusaloille, jotka vastaavat paikalliseen
työvoimatarpeeseen. Asialla on huomattava merkitys
kuntayhtymän alueen tasapainoisen aluekehityksen kannalta.
Päätös:
--Tiedoksi:

Hyväksyttiin.
Salon seudun koulutuskuntayhtymä, sskky@sskky.fi

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Somerolla 10.11.2020 ________________________________________________
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Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen

Pvm 23.10.2020

Tiedoksianto
asianosaiselle 1)

__ Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139§)

Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja

__ Luovutettu asianosaiselle

Asianosainen

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Vastaanottajan allekirjoitus

_X_ Muulla tavoin, miten; sähköpostitse 26.10.2020

Lisätietoja

1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92§:n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.
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Lausunto Salon seudun koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta vuodelle 2021
3164/00.04.01/2019
Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 412
Valmistelija: vs. talousjohtaja Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi, p.
044 778 5011.
Salon seudun koulutuskuntayhtymä pyytää kuntien lausuntoa alustavasta
talousarvioehdotuksestaan vuodelle 2021. Lausunto pyydetään antamaan
6.11.2020 mennessä.
Kuntayhtymän perussopimuksen 24 §:n mukaisesti kuntayhtymä rahoittaa
toimintansa tulorahoituksellaan. Menot katetaan sekä valtiolta saatavalla
valtionosuusrahoituksella, kuntayhtymän muilla tuloilla ja tarvittaessa
lainarahoituksella.
Salon seudun koulutuskuntayhtymän alustavassa talousarvioesityksessä
on huomattava, että kuntayhtymälle on myönnetty varainhoitovuoden 2020
lisäsuoritepäätöksellä lisärahoitusta yhteensä 0,977 milj. euroa opettajien,
ohjaajien ja muun tarvittavan tukihenkilöstön palkkaamiseen sekä
tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen. OKM:n kirjeen mukaan
lisärahoituksen käyttö ei ole sidottu rahoituksen myöntämisvuoteen.
Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät pystyisivät ylläpitämään
kehyskaudella tällä lisämäärärahalla lisättyä opetuksen ja ohjauksen
määrää useamman vuoden ajan. Rekrytoinnit tulevat kuitenkin
painottumaan kehyskauden alkupuolelle. Kuntayhtymä on ilmoittanut
hakemuksessaan käyttävänsä rahoitusta vuosina 2021 ja 2022.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman lausunnon mukaan
valtionosuus tulee tulouttaa sinä vuonna, jolloin se saadaan. OKM on
käynyt nyt keskustelua Kuntaliiton ja kuntien tilintarkastusyhteisöjen
kanssa siitä, miten kirjanpidollisesti voidaan helpottaa tilikausien yli
menevien rahoitusten jaksotusta. Päätöstä lisäsuoritepäätöksen
rahoituksen kirjaamiskäytännön muutoksesta ei ole vielä saatu. Tästä
syystä vuoden 2021 talousarvioesityksessä esitetään talousarvio ilman
lisärahoitustuloja sekä talousarvio, joka sisältää lisärahoitustuloja vuodelle
2021 yhteensä 0,480 milj. euroa. Tuloja vastaavat menot sisältyvät
molemmissa laskelmissa vuoden 2021 henkilöstömenoihin.
Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille
2022 - 2023 pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Salon
kaupunkistrategiaan. Strategian tavoitteeksi on asetettu tasapainoinen
talous eli suunnitelmakaudella 2021-2023 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 2021. Tämän hetkinen kuntatalous on
erittäin haastavassa tilanteessa. Koulutuskuntayhtymän tulee varmistaa

Salon kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Kaupunginhallitus

§ 412

2

26.10.2020

toiminnan ja talouden tasapaino talousarviovuonna 2021 ja
suunnitelmavuosina siten, että omistajat eivät joudu kattamaan
alijäämäisiä tuloksia.
Ote koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirjasta alustavan
talousarvioehdotuksen osalta on esityslistan liitteenä.
Vt. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että kaupungilla ei ole
huomautettavaa Salon seudun koulutuskuntayhtymän
talousarvioehdotuksen johdosta. Pyydetään kiinnittämään huomiota, että
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:
Timo Lehti ilmoitti olevansa asian käsittelyssä jäävi, koska hän on SSKY:n
hallituksen puheenjohtaja. Lehti poistui kello 18:35.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Lehti palasi kokoukseen kello 18:36.

Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 4.11.2020
Sini Salminen
Toimistosihteeri
Jakelu

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä

