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Esitys Salon kaupungin sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016 – 2018

Kaupungin viranhaltijat ovat kuluvan kevään aikana valmistelleet kaupungin talouden
sopeuttamisohjelmaa vuosille 2016 – 2018 kaupunginhallituksen vuoden 2014 lopulla tekemän
päätöksen pohjalta.
Elinkeinoelämän nopean rakennemuutoksen aiheuttama työttömyys ja verotulojen lasku ovat
johtaneet siihen, että vuodesta 2015 tulee viides peräkkäinen vuosi, jolloin kaupunki tekee
alijäämäisen tuloksen.
Sopeuttamistarpeeksi on arvioitu runsaat 10 miljoonaa euroa ja sopeuttamisohjelman
tavoitteeksi on asetettu pysyvät rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset, joiden kautta talous
saadaan tasapainoon vuoden 2018 aikana. Sopeuttamisohjelma on tehty nykyisellä
valtionosuuspohjalla.
Sopeuttamisohjelman lisäksi talouden tasapainottamiseksi
salolaisiin yrityksiin ja tätä kautta lisää verotuloja.

tarvitaan

uusia

työpaikkoja

Vuosien 2009 – 2015 aikana kaupungissa on toteutettu lukuisia säästötoimenpiteitä, joiden
vaikutuksiksi arvioidaan noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Ohjelman aikataulu
Viranhaltijoiden esitys sopeuttamisohjelmaksi esitellään 27.4. niin henkilöstölle, päättäjille kuin
tiedotusvälineillekin.
28.4.
avataan
otakantaa.fi-palveluun
yleinen
keskustelu
sopeuttamisohjelmasta ja kaikille avoimia kuntalaiskuulemisia sopeuttamisohjelmista
järjestetään kolme; kaupungintalolla 11.5., Suomusjärvellä 12.5. ja Perniön yhteiskoululla
19.5.. Kaikki tilaisuudet alkavat klo 18.
Kaupunginvaltuusto päättää sopeuttamisohjelman lopullisesta sisällöstä 15.6. ja ohjelman
toteutus sisällytetään vuosien 2016 – 2018 talousarvioihin.

Ohjelman keskeiset kohdat
Ohjelma pääpaino on rakenteellisissa ja toiminnallisissa muutoksissa eli ohjelma ei sisällä
uusia taksoja tai verojen korotuksia. Ohjelma ei sisällä lomautuksia.
Sopeuttamisohjelmassa esitetään, toimintojen yhdistämisiä ja uudelleenjärjestelyjä, joilla on
myös henkilöstövaikutuksia.
Suurin osa toimenpide-ehdotuksista kohdistuu hyvinvointipalveluiden palvelualueeseen ja siellä
terveyspalveluihin, sosiaalityön palveluihin ja perusopetukseen. Terveyspalveluissa suurin

yksittäinen sopeuttamiskohde on synnytysosaston lakkauttaminen. Sosiaalityön palveluissa
suurin säästö syntyy lakimuutoksesta, jolla aikuissosiaalityön ensisijainen toimeentulotuki
siirtyy Kelalle. Perusopetuksen osalta tarkastellaan keskusta-alueen kouluverkkoa, joka
tarkoittaa Pajulan ja Meritalon kouluista luopumista.
Lisäksi esitys sisältää muun muassa toimenpide-ehdotuksia lukioverkon tiivistämiseksi
lakkauttamalla Perniön lukio ja aikuislukio. Varhaiskasvatuksen kustannusrakennetta
kevennetään henkilöstöjärjestelyin.
Kaupunkikehityspalveluissa sopeuttamisohjelman keskeisin asia on työllisyyden hoito ja
erityisesti kaupungin kustantaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän aktiivinen
vähentäminen.
Lisäksi hyödynnetään älykästä teknologiaa muun muassa valaistuksessa ja talotekniikan
ohjauksessa.
Hyvinvointi- ja kaupunkikehityspalvelut ovat myös listanneet kehittämishankkeita, joilla
tähdätään toiminnan tehostamiseen pidemmällä aikavälillä. Tällainen hanke on esimerkiksi
molempia palvelualueita koskeva liikunta- ja muiden yleisten alueiden, kiinteistöjen ja
vesihuoltoverkostojen
ylläpidon
uudelleen
organisointi
esimerkiksi
uudenlaisia
yhteistyömuotoja hyödyntämällä tai toiminnan ulkoistamisella.

Sopeuttamisohjelma on kokonaisuus, jolla kaupungin talous saadaan tasapainoon seuraavien
kolmen vuoden aikana.
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