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l. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA

1. 1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien

vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastus-

lautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos-

kevät asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-

teet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnan on arvioitava,

onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntalain mukaan

tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa

olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Li-

saksi kuntalain mukaan tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkas-

tuksen yhteensovittamisesta.

Hallintosäännössä on todettu, että sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastus-
lautakunnan on

seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurat-

tava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintar-
kastuksen kehittämiseksi

huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollista-

vat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttä-

massa laajuudessa sekä

tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuk-
sen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuk-
sessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle

tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana

valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.

Valtuustokauden 2017-2021 tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
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Friberg Osmo, puheenjohtaja

Tammi Timo, l. varapuheenjohtaja

Halme Heljä

Halme Martti

Hägerth Jarmo

Kirves-Järvinen Taina

Laiho Jari J.

Lannermaa Kirsti

Tuominen Marita
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Jussila Mikko

Breilin Mikko

Pohjola Timo

Pesonen Sari

Leivonen Marjatta

Rannikko Pirkko

Halkilahti Jaakko

Jokinen Kirsi-Maria

Niemelä Tuula



1. 2. Tarkastuslautakunnan toiminta

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusitoista kertaa. Tarkastuslauta-

kunnan arviointityön painopistealue vuonna 2020 oli kaupunkikehityspalveluiden toimiala ja

Liikelaitos Salon Veden toiminta. Tarkastuslautakunta käytti arviointityössään apuna kokouk-

seen kutsutuille etukäteen lähetettävää arviointilomaketta. Johtavien viranhaltijoiden lisäksi

kokouksissa on ollut kuultavana kaupungin luottamushenkilöjohtoa.

Lautakunta teki 30. 10.2020 perinteisen katselmuskierroksen. Tarkastuslautakunta tutustui

päivän aikana Salo loT Campuksen toimintaan, Maryn koulun rakennuskohteeseen, Asema-

puistoon sekä Lounavoiman toimintaan ja uuteen ekovoimalaitokseen.

1.3. Tilintarkastus

Kaupungin tilintarkastajaksi valittiin suoritetussa kilpailutuksessa vuosille 2019-2020 BDO

Audiator Oy. Sopimukseen sisältyi optio vuosille 2021 - 2022. Kaupunginvaltuusto hyväksyi
tilintarkastuspalveluiden option käytön vuosille 2021 - 2022 19. 10.2020 § 95 kokouksessaan.

Päävastuullisena tilintarkastajana toimi JHT, KHT Sari Isaksson. Tilintarkastukseen ovat osal-

listuneet vuoden aikana myös JHT, HT Kirsi Ehrlund, JHT, HT Seija Hakamäki sekä tarkastajat
Lotta Sunde ja Tuomas Laurila. Päävastuullinen tilintarkastaja on ollut läsnä tarkastuslauta-
kunnan kokouksissa.

Tilintarkastussopimuksessa määriteltyihin JHT-päiviin tehtiin muutos vuoden 2020 aikana.

Lakisääteiseen tilintarkastukseen sisällytettiin taloushallinnon palveluita toimittavan Sarastia

Oy:n prosessien tarkastusta. Sopimuksen mukaisista ns. JHT-päivistä käytetään tähän työhön

12 tilintarkastuspäivää. Tässä prosessitarkastuksessa käytetään BDO Audiator Oy:n nimeämiä

KHT-tarkastajia. Tarkastuksen tuloksista raportoidaan erikseen vuoden 2021 aikana.

Tarkastuslautakunta on saanut tiedoksi tilintarkastajan tilivuoden 2020 työohjelman. Tilintar-

kastajat ovat raportoineet tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksen toteuttamisesta ja teh-

dyistä havainnoista suullisesti kokouksissa, sekä kirjallisilla tarkastusraporteilla. Tilikaudella

2020 lakisääteiseen tilintarkastukseen on käytetty 68 päivää (sopimuksessa arvioitu 80 päi-

vää).

2. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMI-

SEN ARVIOINTI

2. 1. Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite: Elinvoima ja työpaikat

Kaupungin strategiassa on määritelty joukko kärkihankkeita valtuustokaudelle. Kärkihank-

keet ovat edenneet pääsääntöisesti hyvin ja niiden avulla on nostettu esiin elinkeinopoliitti-

sesti edistettäviä asioita. Tulevalla valtuustokaudella erityisesti Salon sairaalan kehittämiseen

tulee panostaa ja varmistaa sen keskeinen rooli Varsinais-Suomessa. Tarkastuslautakunta

näkee hyvänä, että Salon kärkihankkeisiin kuuluva Salon sairaala 2023 -hanke etenee yh-

dessä sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteisen sairaalahankkeen tavoitteena on potilasvirtojen



saumaton ja oikea-aikainen hoito. Hoitoketjujen sujuvuus ja tietojärjestelmien toimivuus

hyödyntävät sekä potilasta että vähentävät kustannuksia.

.=> Aktiivinen Salon sairaala 2023 -hankkeen suunnittelu on Salon kannalta hyvin

merkittävä. Hankkeen toteutumisen valvontaan tulee kiinnittää erityistä huo-
miota.

Vanhusten palvelupaikkoihin liittyvä päätöksenteko on ollut valmistelussa pitkään, mutta to-

teutus ei ole edennyt. Asia on tärkeä, koska sote-uudistus on valmistumassa. Sote-uudistuk-

sella on lisäksi monia vaikutuksia kaupungin hallintoon.

Pitkään valmistelussa ollut Tunnin juna -asia eteni päätökseen siltä osin, että Salon kaupunki

lähti osakkaaksi raideyhtiön suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön sekä sitoutui osakemer-

kintaan ja pääomittamiseen enintään 3,74 miljoonan euron rahoitussitoumuksella. Asia he-

rätti laajaa julkista keskustelua ja päätöksestä on myös valitettu, joten asian käsittely on kes-
ken.

Tavoite: Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi

Kevätkaudella siirryttiin koronasta johtuvasta poikkeustilanteesta pitämään toimielinten ko-

koukset sähköisesti. Toimintatapamuutos oli merkittävä ja aiheutti osin haasteitakin, mutta
niistä huolimatta toiminta saatiin vakiinnutettua. Koronan vaikutukset toimialoilla ovat olleet

erilaisia. Koronatilanteen hallinnassa on operoinut koronajohtoryhmä, joka on kokoontunut

säännöllisesti. Poikkeustilanteen tasaantumisen jälkeen on hyvä kaupungin hallinnossa arvi-

oida toiminnan onnistumista ja niitä asioita, joissa mahdollisesti on vielä edelleen kehitettä-
väa.

Oppimisympäristöön liittyvä selvitys valmistui ja oli päätöksenteossa. Kiistaton tosiasia on op-

pilasmäärän merkittävä lasku tulevina vuosina eri puolilla kaupunkia. Asian käsittelyyn tullaan

palaamaan uudelleen tulevalla valtuustokaudella.

c> Tarkastuslautakunta uusii aiemmin esiin nostamansa huomion siitä, että organi-

säätiön päätöksentekokykyyn tulee kiinnittää tulevalla valtuustokaudella entistä
enemmän huomiota.

Tavoite: Vakavarainen talous

Kaikissa hallintokunnissa lähtökohtana tulee olla tarkka taloudenpito sekä työn oikea organi-

sointi. Päätökset tulee tehdä taloutta ja yrittäjyyttä kehittäen sekä kuntalaisten hyvinvointia

ajatellen.

Kaupungin tekemistä hankinnoista tulee tehdä arviota, onko saatu sellaista palvelua tai tuot-

teitä, joita ollaan tarjouspyynnöissä haettu. Ylipäänsä olisi hyvä arvioida kilpailutusten onnis-

tumista kriittisesti. Usein esitetty olettamus on, että kilpailuttamalla saadaan edullisempaa

toimintaa kuin kaupungin omalla toiminnalla. Hankintojen laajaa kokonaisuutta varten olisi

hyvä luoda johdonmukainen menettely, jolla pystytään arviointia tekemään.



Alla olevassa taulukossa on esitetty Salon kaupungin toimintakulut vuonna 2020. Sosiaali- ja
terveyslautakunnan osuus kaupungin menoista on merkittävä. Mahdollinen sote-uudistus

tulee merkittävästi vaikuttamaan kaupungin toimintaan.

iToimintakulut 2020|- Ta rk. ltk;  76000;
0, 02%

Keskusvaaliltk;  8000

; 0, 00%

Rak. ja ymp. ltk;

 

2 168 000 ; 0, 56%

Kaupunkikehitysltk;

 

43 817 000; 11,31%

Vapaa-ajan ltk;

 

12 588 000; 3, 25%

Opetusltk;  86 902 000
; 22,44%

Liikelaitos Salon

Vesi;  3 926 000 ;
1,01%

Kaupunginvaltuusto
ja -hallitus;

 

27 259 000 ; 7, 04%

Sosiaali-ja terveysltk;

 

210562000;
54,37%

. Liikelaitos Salon Vesi

Opetusltk

. Rak. ja ymp. ltk

1 Kaupunginvaltuustoja-hallitus « Sosiaali-ja terveysltk

1 Vapaa-ajan ltk . Kaupunkikehitysltk

1 Tark. ltk . Keskusvaaliltk

Tavoite: Johtaminen ja osaava henkilöstö

Kaupungin organisaation useissa eri osissa on havaittavissa yhteisenä riskinä organisaation
ohuus varahenkilöresurssien osalta. Tämä lisää organisaation haavoittuvuutta merkittävästi.

Kaupungin työntekijöiden määrä väheni vuoden aikana 53 henkilöllä. Vakinaisessa palvelus-

suhteessa olevien määrä oli vuoden lopussa 2 892 henkilöä. Suurinta henkilöstömäärän lasku

oli lasten ja nuorten palveluissa, 41 henkilöä. Vähennys johtui osaltaan lasten määrän piene-

nemisestä, jolloin toimintoja on supistettu esimerkiksi päiväkoteja sulkemalla.

ci> Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä, että yksiköissä toimintaa sopeutetaan

muuttuvaan tilanteeseen ja tätä tulee jatkaa myös tulevina vuosina.

Henkilöstömenoissa oli laskua aiempaan vuoteen nähden 3,9 miljoonaa eli 2,4 prosenttia.

Henkilöstömenot olivat 158,2 miljoonaa euroa. Säästö selittyy henkilöstömäärän vähentymi-

sellä, mutta myös muista toimista, kuten palkanmaksun keskeytyksestä, lomapalkkavelan

pienentämisestä ja palkattomista vapaista.

Sairauspoissaolojen määrä henkilötyövuosiin suhteutettuna oli 17,9 päivää. Luku on edelleen

korkea. Henkilöstöraportin mukaan henkilöstön suurin ikäryhmä ovat 50-59-vuotiaatjoita

on yli 30 prosenttia henkilöstöstä. Näin ollen lähivuosina eläköityminen on runsasta ja tämä

aiheuttaa osaltaan haasteen hiljaisen tiedon siirtymisen varmistamisesta. Lisäksi kaupungin
useilla ammattialoilla on rekrytointihaasteita. Kaupungin työnantajakuvan kehittämiseen ja

työpaikkojen houkuttelevuuteen tulee panostaa palvelutason säilyttämiseksi.
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Pandemian aiheuttamien muutosten vuoksi käynnistettiin yhteistoimintamenettelyt ja myös

osaan henkilöstöä kohdistui palkanmaksun keskeytys.

Kaupungin johtavissa viranhaltijoissa on ollut vaihtuvuutta. Eläköityneen hallintojohtajan ti-

Iällä aloitti uusi viranhaltija ja hyvin nopeasti tämän jälkeen alkoi uuden kaupunginjohtajan

rekrytointi. Myös sosiaali-ja terveyspalveluidenjohtajan valintaa ja siihen liittyviä valituksia

käsiteltiin vuoden aikana. Viimeisten vuosien aikana kaupungin viranhaltijajohto on uusiutu-

nut merkittävässä määrin. Uudistuminen on aina mahdollisuus kehittymiseen ja löytää tapoja

hoitaa asioita uudella tavalla, mutta samalla se kuormittaa organisaatiota. Perehtyminen asi-
oihin sekä henkilöstöön ottaa väistämättä aina oman aikansa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2019 henkilöstöorganisaation uudistamisen

1.4. 2020 lukien. Päätöksen perusteella hyvinvointipalvelut jaettiin kahdeksi toimialaksi; sosi-

aali- ja terveyspalveluiden toimialaksi ja sivistyspalveluiden toimialaksi. Uudistukseen liittyi

myös esimiestyön selkiinnyttämistä niin, että ei-täysivaltaisia esimiehiä muutettiin täysival-
täiseksi. Kokonaisuudessaan uudistus toteutuu vasta vuoden 2021 alusta, koska osalla muu-

toksista on myös taloudellista vaikutusta.

'=> Henkilöstöorganisaation selkiyttäminen on tarpeellinen ja myönteinen asia, jolla

on vaikutusta myös yksiköissä työntekijöiden työskentelyyn ja työhyvinvointiin.

Kaupungin talouden raportointiohjelmiin ja tiedolla johtamiseen on kiinnitettyjä vuosien ajan

huomiota tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden oh-

jelmien uudistuksen yhteydessä oli vahva käsitys siitä, että uusien ohjelmien myötä myös ra-

portointi helpottuu ja on osin automaattistakin. Käytännössä tietojen saaminen on vaatinut

vahvasti kaupungin panosta ja manuaalista työtä. Sarastian Saaga-raportointijärjestelmän

käyttö päättyy ja siirrytään uuteen kehitteillä olevaan palveluun.

Lean-toimintaa on toteutettu kaupungissa usean vuoden ajan sekä erillisen konsultaatiotoi-

minnan, että oman toiminnan kautta.

c> Lean-toiminnan tuloksista olisi hyvä raportoida selkeästi ja miten se on vaikut-
tanut toimintaan.

2.2. Talousarvion noudattaminen ja toteutuminen

Vuoden 2020 tulos oli 14, 7 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä oli huomattavasti talousar-

vion mukaista tulosta (- 8, 3 milj. euroa) parempi. Toimintakulut toteutuivat 14,4 miljoonaa

euroa arvioitua alhaisempina, toimintatuottoja saatiin 3, 7 miljoonaa euroa arvioitua vähem-

man. Toimintakate oli näin ollen 10,7 miljoonaa talousarviota pienempi. Verotulot ja valtion-

osuudet ylittivät talousarvion 11,4 miljoonalla eurolla, joten tilikauden ylijäämän ja talousar-

viassa arvioidun alijäämän ero oli lähes 23 miljoonaa euroa.

Valtion maksamat koronatuet nostivat valtionosuuksia merkittävästi ja valtionosuudet olivat

22 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat. Myös verotulot toteutuivat arvioitua suurem-

pina ja olivat 6, 2 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat.

Talousarvio muuttui merkittävästi tilikauden aikana. Alkuperäisen vuoden 2020 talousarvion

tasapainottanut satunnainen tuotto 34 miljoonaa euroa poistettiin talousarviosta 2020 ja
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vesihuollon suunniteltu yhtiöittäminen siirrettiin viimeiselle suunnitelmavuodelle 2023. Sen

ja muiden tilikaudella tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen arvioitiin tilikaudelta tulevan

8,3 miljoonaa euroa alijäämää.

Myyntitulojen alittumiseen vaikutti olennaisesti se, että koronapandemian vuoksi tuotot ei-

vät toteutuneet normaalisti. Säästöjä talousarvioon verrattuna saavutettiin kokonaistasolla

henkilöstömenoissa 5, 2 % ja palvelujen ostoissa 2,9 %, osasyynä myös tähän oli koronan ai-

heuttama toimintojen keskeytykset.

Investointien kokonaismäärä oli 15,3 miljoonaa euroa, ja toteutuma oli noin 80 % suunnitel-

lusta.

Talousarvion noudattaminen

Olennaisia talousarvion ylityksiä ei tapahtunut. Toimintakatteen alitukset olivat yhteensä

10,7 miljoonaa euroa, jotka syntyivät toimialoittain seuraavasti:

- Hyvinvointipalvelut 6, 5 miljoonaa euroa
- Kaupunkikehityspalvelut 2, 1 miljoonaa euroa

- Kaupunginhallitus 1,9 miljoonaa euroa

- Rakennus- ja ympäristöpalvelut 0, 2 miljoonaa euroa

Kaupunkikonsernin talous

Konsernitaseeseen on 31. 12.2020 tilinpäätöksessä kertynyt ylijäämää 40 miljoonaa euroa,
756 euroa/asukas. Konsernilla on lainaa 167,6 miljoonaa euroa, 3.250 euroa/asukas. Tämän

poikkeuksellisen hyvän vuoden ansiosta konsernitilinpäätöksen tunnusluvut eivät 31. 12. 2020

ole lähellä kriisikunnan raja-arvoja.

Kuntien talouden arviointikriteerit

Kaupungin talouden tilaa arvioitaessa voidaan verrata kaupungin tunnuslukuja niihin kritee-

reihin, jota valtio käyttää määrittäessään, milloin yksittäinen kunta luokitellaan erittäin vai-
keassa taloudellisessa tilanteessa olevaksi kunnaksi. Näiden tunnuslukujen raja-arvot muut-

tuivat niin, että uusia arvoja käytetään vuoden 2020 tilinpäätöksen tunnusluvuista alkaen.
Alla olevassa taulukossa on tarkasteltu, mitkä Salon tunnusluvut ovat menneinä kolmena

vuotena ylittäneet kyseiset raja-arvot.

Koronatukien ansiosta tunnusluvut ovat kaikki hyväksyttävällä tasolla, mutta aiempi kehitys

antaa viitteitä siitä, että ilman toimenpiteitä talouden hallitsemiseksi, jotkin luvut saattavat

painua taas raja-arvoja huonommiksi tulevina vuosina.



2020 2019 2018

Kriteeri l

Kaupungin tase on alijäämäinen
Eikä pystytä kattamaan 4 vuodessa

Kriteeri 2

Konsernin alijäämä/asukas
yli 1.000 e ja ed. vuonna yli 500 e

+ 11, 3 M 

+756  

.

.

- 3,4 M 

+ 460  

.

.

+ 14, 1 M 

+ 733  

.

.
Kriteeri 3

Kaikki seuraavat 4 yhtä aikaa ja kahtena vuonna peräkkäin:

Konsernin vuosikatteen ja poistojen
suhde on alle 80%

Kunnan tuloveroprosentti on väh,
2, 0 prosenttiyksikköä korkeampi
kuin kuntien keskimäärin

Konsernin lainat ja vuokravas-
tuut/asukas

ylittää yli 50 %:lla kuntien keskimää-
räisen luvun

Konsernin laskennallinen lainanhoi-

tokate on alle 0,8

160 %

+0,78

alittaa
keskimääräinen luku

ei vielä tiedossa

1,9

.

.

.

.

32%

+0,87

alittaa 51%

0,4

.

.

.

.

48%

+0,91

ei laskettu

0,67

.

.

.

.

Taloudelliset vastuusitoumukset

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli vuoden aikana yhteisöjen hakemuksia lyhennyserien siir-

tämisestä koronavirustilanteen aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikkenemisen myötä.

Tarkastuslautakunta on jo aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että kaupungin takausvas-
tuut yhteisöille ja vesiosuuskunnille ovat taloudellisesti merkittävät. Takausvastuut ovat vuo-

sittain pienentyneet. Jatkossa tulee kuitenkin edelleen kiinnittää huomiota yhteisöjen talou-

dellisen tilanteen vakauteen ja kykyyn lyhentää lainojaan pitkältä aikavälillä.

2.3. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

2.3.1. Hyvinvointipalvelut

2.3.1.1. Lasten ja nuorten palvelut

Varhaiskasvatus

Hyvän vastaanoton saanut maksuton 5-vuotiaiden 20 viikkotunnin varhaiskasvatuskokeilu

jatkuu 1. 8. 2020 - 31. 7. 2021. Tähän kolmannen vuoden kokeiluun on saatu erityisavustusta.

Ikäluokan osallistuminen varhaiskasvatukseen on noussut merkittävästi, noin 95 prosenttiin.

Tarkastuslautakunta toteaakin, että on positiivista, että Salo on valittu kaksivuotiseen esiope-

tuksen kokeiluun, joka sinällään voi toimia hyvänä vetovoimatekijänä lapsiperheiden osalta.

Salon loT Campukselle suunniteltu kansainvälinen päiväkoti tukee osaltaan kaupungin elin-

voimaisuus tavoitetta ja suunnitelmaa on hyvä pitää yllä, vaikka sille ei tällä hetkellä ole to-
teutusmahdotlisuuksia.
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Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa pitää ryhmässä olla lastentarhanopettajan pätevyys

kahdella, kun ennen on riittänyt, että toisena on esimerkiksi lastenhoitaja. Varhaiskasvatuk-

sen opettajien ja esiopetuskelpoisen henkilöstön saatavuusongelma vaikuttaa palvelujen jär-

jestämiseen ja henkilöstösuunnitteluun.

Ikäluokkien pieneneminen alueittain tekee vapaiden varhaiskasvatuspaikkojen kohdentami-
sen haasteelliseksi. Kuudessa vuodessa, 2014 - 2020, on l - 6 -vuotiaiden ikäluokka laskenut

1086 lapsella.

Vuosi "^^^^1.

-M.

1-6 vuotiaita lapsia

yhteensä

Varhaiskasvatuksen

piirissä olevat lap-
set lukumäärä

Varhaiskasvatuksen

piirissä olevat lap-

set prosenttiosuus

2014

4022

2752

68,42 %

2015

3968

2690

67, 79 %

2016

3789

2619

69, 12 %

2017

3605

2521

69, 93 %

2018

3409

2396

70,28 %

2019^

3140

2260

71, 97 %

2020

2936

2163

73, 67 %

Kaupungin osarahoituksella tuotettujen palveluiden avustusta Mannerheimin Lastensuojelu-
liitolle tilapäiseen lastenhoitoapuun pienennettiin, koska vuonna 2020 käyttö väheni mah-

dollisesti koronatilanteesta johtuvien lomautusten ja irtisanomisten johdosta.

Perus-ja lukio-opetus

Koronapandemia on vaikuttavat merkittävästi koko opetustoimeen. Lähes koko perusopetus

siirtyi etäopetusjärjestelyihin maaliskuusta alkaen.

Yllättävästä tilanteesta huolimatta koulujen etätyöjärjestelyt saatiin nopeasti haltuun ja tek-

nisesti hyvin toteutettua. Opettajat venyivät kiitettävästi etäopetuksen järjestämisessä, kun
piti luoda uusia opetus-ja toimintatapoja vuorovaikutuksellisessa digiympäristössä. Oppi-
laille lainattiin tarvittavat tietokoneet etäopetukseen osallistumista varten. Oppilaille jaettiin

ruokakasseja ja koululounaita etäopetuksen aikana.

Haasteellista etäopetuksessa on ollut se, että kaikkia opiskelijoita ei välttämättä ole tavoi-

tettu etäopetuksen aikana. Syrjäytyminen ja koulupudokkaiden lisääntyminen on vaarana

tulevina aikoina. Oppilaiden kotiympäristöt eroavat toisistaan ja kaikilla ei ole samanlaisia

teknisiä valmiuksia, eikä kykyä ohjata ja tukea lasta opiskelussa. Tämä lisää eriarvoisuutta

opiskelijoiden kesken entisestään. Koronapandemian jälkiseurauksena erityisluokanopetta-
jien ja kouluavustajien tarve voi lisääntyä. Vuoden 2020 etätyöskentelyn aikaiset oppimis-
haasteet ja työskentelytaitojen puutteet on tunnistettu ja määräaikaisia opettajia ja ohjaajia

on palkattu korjaamaan tilannetta Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen
turvin.
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"=> Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että opetustoimella on ollut resurs-

seja omalta osaltaan vähentää eriarvoisuutta ja mahdollistaa jokaiselle op-

pilaalle mahdollisimman hyvät olosuhteet opiskeluun poikkeusolosuhteista
huolimatta.

Lievät oppimis- ja keskittymishäiriöt tulisi havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja

apu tulisi saada nopealla aikataululla. Tämä on kaupungin talouden kannalta etu, kun hoito

aloitetaan varhaisessa vaiheessa ja pystytään vähentämään nuorisopsykiatrisia lähetteitä.

Mahdollisimman häiriöttömään oppimisympäristöön pitää panostaa. Itseohjautuva oppimi-

nen on haastavaa monelle. Koulukuraattorien ja koulupsykologien palvelut on tärkeää säilyt-
tää lähellä asiakasta.

Opetushallitukselta, opetus-ja kulttuuriministeriöltä ja aluehallintovirastolta on saatu useita

avustuksia koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen.

Sivistyspalvelujen johtajalle on tehty toimivaltasiirto, jonka mukaan hän tekee etäopetuspää-

tökset eikä lautakunnan tarvitse kokoontua erikseen asiasta päättämään. Viimeinen toimival-

Iän siirtopäätös on elokuun 2021 loppuun saakka.

Kouluikäisten lasten määrä vähenee, kun syntyvyys Salossa laskee, kuten valtakunnallisesti-

kin. Oppilaiden määrän väheneminen vaikuttaa vääjäämättä koulujen tulevaisuuteen ja luku-

määrään. Kun koulujen lapsiluku pienenee, niin se vaikuttaa opettajien ja muun henkilökun-

nan määrään sekä koulukuljetuksiin ja ravitsemus-ja puhtaanapitopalveluihin. Eläköitynei-

den työntekijöiden tilalle ei välttämättä rekrytoida uusia.

Salon oppimisympäristöselvityksen toisessa vaiheessa tavoitteena oli, että kouluissa on vä-

hintaan 48 oppilasta, huomioiden oppilaiden perusopetuslaissa määritellyt koulumatka-ajat.

Kaupunginvaltuusto päätti oppimisympäristöselvityksen käsittelyn yhteydessä, että jos kou-

lun oppilaiden lukumäärä alittaa kolme kertaa viiden vuoden aikana 42 oppilasta, niin kol-

mannen alituskerran jälkeen otetaan kantaa koulun jatkamisen tarkoituksenmukaisuuteen.

Perheille koulu on keskeinen vetovoimatekijä asuinpaikan valinnassa. Uudisasukkaiden toi-

vossa koulujen sulkemispäätöksiä on lykätty. Lisäksi koulut pyrkivät erikoistumaan ja tarjoa-

maan erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi luontokouluksi hakeutumalla ja näin houkuttelemalla
asukkaita.

Koulun ja päiväkodin rakentamiset jatkuvat Märynummella. Märynummen, Perniön kirkon-

kylän sekä Ollikkalan koulu ja päiväkoti ovat yhteiskäyttöisiä.

Nuorisopalvelut

Salon kaupungin alueella on 11 nuorisotilaa eri puolilla kaupunkia. Osallistujia näihin oli

vuonna 2020 hieman alle 30 000 nuorta. Muurlan nuorisotila siirtyi Muurlan entisen kunnan-

viraston tiloihin. Näin kunnantalo saatiin tehokkaampaan käyttöön ja aiempi nuorisotila lai-

tettiin myyntiin. Halikon nuorisotila Halikon kirjaston yhteydessä aiottiin lopettaa, mutta toi-

mintaa päätettiin kuitenkin jatkaa. Nuorisotilassa on ollut hyvin kävijöitä, joskin pandemiati-

lanteen aiheuttamat rajoitukset ovat hankaloittaneet kaikkien nuorisotilojen käyttöä. Nuori-

sotilaissa kävijöitä oli noin 20 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tapahtumia,

retkiä ja leirejä ei ole voitu toteuttaa tavanomaiseen tapaan. Pitkittynyt pandemiatilanneja

sen vaikutukset ja seuraukset nuorten hyvinvointiin saattavat olla mittavat.
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Nuorten sijoittuminen yhteiskuntaan on hankalaa ilman koulutusta, opiskelua tai työtä. Syr-

jäytyneestä nuoresta aiheutuvat kustannukset ovat merkittävät.

^ Syrjäytyneiden nuorten motivointi työhön tai koulutukseen on välttämätöntä

nuorten tulevaisuudelle ja kaupungin kulujen minimoimiseksi.

Salon kaupungin konserniin kuuluvan Salon seudun koulutuskuntayhtymän ammattiin opis-

kelijoiden etäopiskelu on suurelta osin mahdotonta, koska käytännön harjoittelu vaatii ko-

neita ja erilaista ohjausta, johon etäopiskelussa ei ole mahdollisuutta. Teoriaopinnot on pit-
kälti suoritettu jo keväällä etana. Näyttötöiden suorittaminen ei ole onnistunut, joten valmis-

tumiset ovat viivästyneet ja työelämään siirtyminen myös pitkittyy. Joissain tapauksissa on

jouduttu vaihtamaan jopa opiskelualaa. Tämä tulee aiheuttamaan painetta työllisyyspalvelui-

hin ja myös nuorten palveluihin.

Musiikkiopisto

Kuntatyönantajien ohjeistuksen mukaan kansalaisopistot ja muun vapaan sivistystyön sekä

taiteen perusopetuksen oppilaitosten tilat suljettiin ja toiminta keskeytettiin 17. 3. -
13. 5. 2020 väliseksi ajaksi. Asiakasmaksuja hyvitettiin musiikkiopistossa keskeytyksen ajalta

yhteensä yli 30 000 euroa. Asiamaksuhyvitykset koskivat kaikkiaan 384 henkilöä. Syysluku-

kauden osalta opetusta pystyttiin toteuttamaan lähiopetuksena lukuun ottamatta noin kol-

men viikon etäopetusjaksoa joulukuussa. Musiikkiopisto on saanut Opetus- ja kulttuuriminis-

teriön erityisavustuksen taiteen perusopetuksen jatkuvuutta turvaaviin toimiin.

Keväällä linjattiin, ettei opetusta ollut mahdollista järjestää etäopetuksena. Tämän oletuksen

mukaan ja työsopimuslain nojalla lomautettiin ja palkanmaksu keskeytettiin kansalaisopiston

ja musiikkiopiston opettajien kohdalla viideksi viikoksi. Myöhemmin on todettu, että etäope-

tusta olisi voinut järjestää. OAJ Salon paikallisyhdistys ry teki asiasta oikaisuvaatimuksen.

Opetuslautakunta hyväksyi palkanmaksun keskeytyksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Lo-

mautus todettiin lainvastaiseksi, koska työsopimuslain nojalla palkanmaksua ei viranhaltijoi-

den osalta voi keskeyttää. Opettajille määrättiin maksettavaksi palkka koko lomautuksen

ajalta. Tämän jälkeen yhdenvertaiseen kohteluun perustuen oikaisuvaatimuksia on tullut

vielä lisääjä asian käsittely on kesken.

2. 3. 1.2. Vapaa-ajan palvelut

Palvelujen tarjoaminen heikkeni voimakkaasti koronapandemian vuoksi ja palvelut olivat ke-

väällä keskeytettynä 2, 5 kuukauden ajan. Henkilökunnasta yli 90 prosentin työt olivat ke-

väällä keskeytetty 7-9 viikon ajan. Kesällä ja syksyllä palveluja tarjottiin rajoitetusti ja joulu-

kuussa palvelut keskeytettiin uudestaan. Liikuntapaikat suljettiin muilta kuin lasten ja nuor-

ten seuratoiminnalta sekä ylimpien tasojen kilpaurheilulta. Koronavirustilanteen vuoksi va-

paa-aikapalveluissa toteutettiin uusia toimintatapoja, asiakkaiden määrää rajattiin, hygienia-

ohjeita annettiin, ja asiakasvirtoja ohjattiin uusilla tavoilla sekä kehitettiin sähköisiä palve-

luja.
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Kulttuuripalvelut

Kulttuuritoiminta on Salossa perustunut pitkälti yhdistysten toimintaan ja myös tämän toi-

minnan jatkuvuus tulee turvata. Kolmas sektori on merkittävä toimija kulttuurin osalta. Ko-

ronapandemian aiheuttama sulkutilanne on vaikeuttanut merkittävästi yhdistysten toimintaa
ja taloudellista tilannetta.

Kulttuuritoimintaan (ilman kirjastopalveluja) käytetään 25 euroa per kuntalainen keskiarvon

ollessa vertailukunnissa 77 euroa per asukas. Kulttuuripalvetuihin käytetään 2,6 miljoonaa
euroa vähemmän rahaa kuin vertailukunnissa keskimäärin.

'=> Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuuri on merkittävä vetovoimatekijä kau-

pungille. Yhdistysten tekemä toiminta elävöittää kaupungin kulttuuritarjontaa.

Museopalvelut

Veturitalli oli kiinni suuren osan vuodesta koronan sekä laajennus- ja remontointihankkeiden

takia. Tämä näkyi merkittävästi pienempänä kävijämääränä.

Museopalvelut Taidemuseo Veturitalli

Taidemuseo Veturitallin kävijämäärät

. Kävijämäärät

Avoinna 4 kuukautta

koko vuoden aikana

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kesäkaudella paikallismuseoissa ei ollut tapahtumia eikä opastuksia koronapandemian

vuoksi, mutta museot olivat muuten auki yleisölle. Perniön ja Halikon Trömperin museot oli-

vat kokonaan suljettuina. Perniön museon uudistamista edesauttoi siihen kohdistettu inves-

tointimääräraha.

SAMU:n museoissa on merkittävä kokoelma. Marimekko-kokoelmalta puuttuu edelleen

näyttelysuunnitelma. Tarkastuslautakunta esittää huolensa kokoelmien säilyvyydestä. Ti-

lanne on jatkunut jo vuosia ja asiaa ei ole saatu ratkaistua. Lahjoituksen hyödyntämistä ei ole
organisoitu eikä suunniteltu.
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Kirjasto- ja tietopalvelut

Kirjastopalvelulta pystyttiin tarjoamaan kuntalaisille koronapandemiasta huolimatta hygie-

niaohjeita noudattaen. Toimintaa sääntelivät kuitenkin viranomaisten ohjeet ja rajoitukset.

Omatoimikirjastoissa pystyy joustavasti hoitamaan kirjastoasioita. Palveluja onkin saatu kun-

talaisille uusilla sähköisillä menetelmillä. Kirjastoihin sovitut näyttelyt ja kirjailijavierailut pe-

ruttiin pandemian vuoksi. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla lainausluvut nousivat edelliseen

vuoteen verrattuna. Kokonaisuutena kirjastotoiminta on ollut aktiivista.

Kirjastopalveluille myönnettiin valtionavustusta Lukeva Salo-hanketta varten 35 000 euroa.

Tavoitteena on luoda työtapoja ja menetelmiä, joilla lapsia ja nuoria innostetaan lukemaan.

Työ jatkuu vuonna 2021.

Kansalaisopisto

Koronan vaikutuksesta johtuen kansalaisopistossa jouduttiin keskeyttämään ja siirtämään

kursseja. Keskeytyneistä kursseista hyvitettiin yli 10 euroa olevat hyvitykset. Kokonaan pe-
ruuntuneista kursseista palautettiin maksetut kurssimaksut kokonaisuudessaan.

Opetushallitukselta saatiin korona-avustusta yhteensä 35 135 euroa. Summa kattaa palau-

tuksia sekä arvioituja saamatta jääneitä tuloja suhteessa normaalitilanteeseen.

Kansalaisopiston aikuisten perusopetus ja maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen jatkumi-

nen etäopetuksena koronasta huolimatta koetaan positiivisena.

Myyntipalvelu-ja hanketoimintaa on hyödynnetty opetustarjonnan kehittämisessä edelleen

ja siinä on saavutettu kasvua verrattuna aikaisempiin vuosiin verrattuna. Verkkopedagogii-

kan käyttöönottoja kehittäminen pandemian aikana on luonut sille edellytykset pysyväksi

toiminnaksi lähiopetuksen rinnalle. Tämä voi edistää edelleen opetustarjonnan saavutetta-

vuutta uusiin opiskelijaryhmiin tulevaisuudessa.

.=> Tarkastuslautakunta toteaakin, että uusien opetusmuotojen ja tapojen käyt-

töönotto on hyvä kehitysaskel.

Liikuntapalvelut

Koronapandemia aiheutti suuret haasteet liikuntapalveluille maaliskuusta lähtien ja koko

loppuvuoden ajan. Ulkona liikkuminen ja luonnossa vietetty aika korostui ohjatun liikunnan

keskeytymisen ja sisäliikuntapaikkojen sulkemisen jälkeen ja yhä useampi salolainen tutustui-

kin Salon lukuisiin retkeilykohteisiin. Uusin liikuntapalvelujen kunnostama ulkoilureitti Kiika-

Iän Hyyppärän luontopolku avattiin syksyllä. Halikonlahdellajo ennestään sijainneet esteet-

tämän polun varteen rakennettiin esteetön lintulava. Hyyppärän ulkoilureitin viitoitus tehtiin

yhteistyössä nuorisopalvelujen retkeilypajalaisten kanssa. Luonnon läheisyys ja hyvät ret-

keily-ja ulkoilumahdollisuudet lisäävät Salon vetovoimaa.

Liikunta- ja sosiaalipalvelut toteuttivat yhteistyössä syksyllä lasten liikuntaryhmän, johon vali-

koitui mukaan vähän harrastavia ja liikkuvia sekä sosiaalisiin taitoihin tukea tarvitsevia lapsia.

Valtiolta saatu erityisavustus, joka oli suunnattu vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan

tukemiseen jaettiin seurayhteistyön avulla perheille. Tukea jaettiin yhteensä noin 75:lle salo-

laiselle lapselle ja nuorelle.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että korona on merkittävästi vähentänyt uimahallin kävijämää-

rää. Kiinteät kulut kuitenkin säilyvät, vaikka ei olisi kävijöitä.

Salon uimahalli Kävijämäärät, tuotot ja kulut

Salon uimahalli

180QOOO l 1629528 1617024 1595272

. 1715996 175149Z

2111121 218663 [215717] ;2084<9! 2l62t8i

. Kävijämäärät

. Tuotot

Kulut

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.3.1.3. Terveyspalvelut

Käynnissä oleva sosiaali-ja terveydenhuollon uudistuksen mahdollinen toteutuminen vaatii

Salon kaupungilta aktiivista seurantaa ja suunnittelua. Tarkastuslautakunta pitää positiivi-

sena osallistumista useisiin valmistelutyöryhmiin ja toteaa, että kaupungissa on jo lukuisia

yhteistyömuotoja esimerkiksi yhteispäivystyksessä sekä yleishyödyllisten yhdistysten ja poti-

lasjärjestöjen kanssa.

Lääkäreiden saaminen on ollut haasteellista ja samoin hoitohenkilöstön rekrytointi sijaisuuk-

siin on ollut vaikeaa. Lääkäreiden viroissa on ollut pahimmillaan 30 prosentin vajaus. Rekry-

tointihaasteet vaikeuttavat perusterveydenhuollon toimintaa ja tätä kautta tuovat painetta

myös erikoissairaanhoitoon ja siitä syntyviin kustannuksiin.

Työterveyshuollon palveluiden tarjoaminen hankaloitui vuoden 2020 aikana merkittävästi.

Työterveyshuollossa toimittiin lähes kolmen kuukauden ajan ilman työterveyshuollon erikois-

lääkäriä, jonka johdosta jouduttiin antamaan selvitys Aluehallintovirastolle. Asiaa on pyritty

ratkaisemaan vuokratyövoiman avulla ja ohjaamalla asiakkaita terveysasemille, jotka osal-

taan toimivat vajailla resursseilla ja paineen alla. Työterveyshuollon siirtämisestä ulkopuoli-

selle tuottajalle neuvotellaan.

d> Tarkastuslautakunta toteaa, että työterveyshuoltopalveluiden saatavuus on

työntekijöiden kannalta keskeistä.

Tarkastuslautakunta on aiempina vuosina kiinnittänyt huomiota siihen, että terveydenhuol-

lon tietojärjestelmien toimivuudessa on ongelmia. Perusterveydenhuollolta ja erikoissairaan-

hoidolla on eri tietojärjestelmät. Valtakunnallisesta Kanta-palvelusta on mahdollista nähdä
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potilaan tiedot, mutta viiveellä ja tämä saattaa aiheuttaa potilasturvallisuuden heikenty-
mistä.

Kotisairaalapalvelut on koettu tarpeelliseksi. Salossa väestön ikääntyminen on nopeampaa

kuin Suomessa keskimäärin. Vanhusvoittoisessa väestössä sairaudet yleistyvät ja terveyspal-

veluiden tarve kasvaa. Myös kuntoutuksen tarve lisääntyy väestön vanhetessa. Hoitota-

kuusta huolehtiminen edellyttää riittävää henkilökuntaa fysikaalisessa hoidossa.

Koronapandemian johdosta jouduttiin nopeasti innovoimaan uusia toimintatapoja fyysisten
kontaktien välttämiseksi, mutta kuitenkin sen varmistamiseksi, että potilas saa tarvittavan

hoidon ja neuvonnan. Koronatestauksessa otettiin käyttöön ns. drive-in toimintatapa, joka

mahdollisti nopean ja sujuvan testauksen ilman potilaan siirtymistä sisätiloihin näytteenot-

toon. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että terveyspalveluissa on positiivisesti

lisätty erilaisia sähköisiä toimintatapoja.

Koronapandemia on aiheuttanut hoitovelkaa, kun hoitoa ei ollut saatavilla tai siihen ei ha-

luttu hakeutua. Esimerkiksi suun terveydenhuollon käyttö on merkittävästi supistunut koro-

nan aikana, sillä suun terveydenhuollossa asiakaskäyntien määrä väheni noin 17 prosenttia

edellisestä vuodesta. Perusterveydenhuollossa syntyneen hoitovelan purku tulee aiheutta-

maan paineita palvelutuotannolle tilanteen normalisoituessa. Uhkana on, että hoidettavat

sairaudet ovat vaikeutuneet ja tarvittava hoito on vaativampaa. Tämä tulee aiheuttamaan

paineita kustannusten nousuun.

Tarkastuslautakunta on aiempina vuosina esittänyt huolensa lisääntyvästä huumeiden käy-

töstä Salossa. Vuoden 2020 aikana korvaushoitopotilaiden määrä on kasvanut 73 henkilöllä.

Osalla asiakkaista on siirrytty injektioina annettaviin pitkävaikutteisiin lääkehoitoihin ja näin

pystytään samalla säästämään henkilökunnan työpanosta.

Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukseen on kehitetty oma prosessi, jossa laaja-alaisen

terveystarkastuksen löydösten perusteella tehdään asiakkaalle jatkosuunnitelma. Vajaatyö-

kykyiseksi todetuille laaditaan työkyvyttömyyseläkelausunto.

"=> Tarkastuslautakunta pitää toimintaa yksilöiden kannalta järkevänä ja kunnalle
kustannustehokkaana.

Siirtoviivepäivien määrä kasvoi aiemmasta vuodesta 91 päivällä ollen 722 päivää vuonna

2020. Syynä siirtoviiveiden lisääntymiseen oli terveyskeskussairaalan potilaspaikkojen vähen-

tyminen lääkäripulan ja koronaeristysosaston perustamisen vuoksi.

2.3. 1.4. Sosiaalipalvelut

Organisaatiouudistuksessa sosiaalityön palvelut jaettiin aikuisten, perheiden ja vammaisten

palveluihin. Sosiaalipalveluissa toteutettiin tavoitteiden mukaisesti asiakastietojärjestelmän
muutostyö ja Kanta-palveluihin liittyminen. Lisäksi keskeisiä tavoitteita olivat asiakasosalli-

suuden lisääminen palveluiden kehittämistyössä, ehkäisevien lasten ja perheiden palveluiden

ja aikuisten palveluiden yhteistyön tiivistäminen.

Lastensuojeluasiakkaiden määrä vuoden 2020 lopussa oli 97 asiakasta aiempaa vuotta enem-

man ja perhetiimin asiakkuudessa vuoden 2020 lopussa oli 60 asiakasta edellistä vuotta

enemmän.
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Lastensuojeluilmoituksia on viime vuosina tehty aiempaa enemmän. Ilmoitusten kokonais-

määrä on l 584 ja tilastotietojen mukaan 414 tapausta on sellaista, joista selvitystä ei aloi-
teta. Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään laissa ja nimettömänä kuka tahansa voi tehdä ilmoi-
tuksen.

Lastensuojelu ilmoitukset
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Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota lastensuojelun kasvaneisiin menoihin, jotka ovat

vuositasolla 15,7 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat erityisesti palveluiden ostojen

osalta. Kasvu oli suurinta lastensuojelussa, jossa talousarvio ylitettiin noin 2, 1 miljoonalla eu-

rolla. Tämä oli 0, 8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019.
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Lastensuojelun palveluiden ostot ovat kasvaneet viime vuosina asiakasmäärän kasvaessa.

Avohuollon ostopalveluiden asiakasmäärä on kasvanut 74 henkilöllä edellisestä vuodesta.
Asiakasmäärä vuonna 2020 on ollut 230.
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Loppuvuodesta aloitettiin perhetyön toteuttamismuotojen selvitys ja an/iointi. Työ on erityi-
sen tärkeää kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Palveluntarve on lisääntynyt kaikissa perhei-

den palveluiden tiimeissä, mikä näkyy ostopalvelukustannusten kasvuna. Kasvuun onvaikut-

tanut myös sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet, joka on heikentänyt asiakasproses-

sien hallintaa ja lisännyt ostopalvelujen hankintaa. Henkilökunnan vaihtuvuus ja saatavuus-

vaikeudet hidastavat ja hankaloittavat palveluiden tarjoamista.
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Vammaispalveluissa palveluiden ostoihin kului 1, 1 miljoonaa talousarvioon varattua enem-

man, mutta tilinpäätökseen verrattuna kulut kasvoivat noin 0, 3 miljoonaa euroa. Kehitys-
vammaiset henkilöt tarvitsevat ikääntyessään ja toimintakyvyn laskiessa enemmän hoivaa.

Tähän tarpeeseen on vastattava kehitysvammahuollon omien tilojen ja palvelukulttuurin uu-

distamisella tai ostamalla palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. Kehitysvammahuollossa

valmistui kehittämisohjelma, jonka painopiste on erityisesti asumispalveluiden kehittämi-
sessä.

2.3. 1.5. Vanhuspalvelut

Sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden kysyntä on lisääntynyt väestön ikääntyessä. Palve-
lutarpeen kasvaessa tutkimus, sekä hoidon ja hoivan tarve lisääntyvät. Vanhuspalveluiden
kehittämisohjelma, Ikäystävältinen Salo, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa.

Valtuuston vanhuspalvetustrategiassa on esitys ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivapai-
kasta kasvavan palvelutarpeen edessä, mutta sitä ei ole toteutettu. Kaupungissa on vanhus-

ten ympärivuorokautisen hoidon paikoista suuri tarve tulevina vuosina. Ympärivuoroksuti-
seen hoitoon jonotti 84 henkilöä vuoden lopussa. Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa sään-

nöllisesti jonotusajan kehitystä.

Myösvanhuspalveluissa riittävän ja pätevän henkilökunnan rekrytoinnissa sijaisuuksiin on
ollut haasteita. Tuleva hoitajamitoituksen muutos aiheuttaa entisestään painetta riittävän
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henkilöstömäärän saamiseen. Henkilökunnan ikääntyminen ja sairauspoissaolot ovat haaste

samalla, kun työmäärä ja asiakaskunnan palvelutarve kasvaa entisestään.

Salossa vanhuspalveluiden palvelurakenne on tietoisesti muutettu kotona asumisen suun-

taan. Toteutetulla palveluohjauksella on tavoitteena tukea asiakkaan toimintakykyä ja itse-

näistä elämää. Kotona asuminen vaatii tukipalveluja ja riittävää palvelutarjontaa ikäihmiselle.

Vuoden aikana turva-auttajakäynnit ovat siirtyneet kotihoidon hoidettavaksi aiemman ulko-

puolisen palveluntuottajan toiminnasta. Turva-auttajakäyntien määrä vuodessa on ollut 976,

joka osaltaan kertoo merkittävästä palvelutarpeesta kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Vanhusneuvosto on lakisääteinen yhteistyöelin. Vanhusneuvoston osaamista hyödyntämällä

saadaan kokemusasiantuntijuuttavanhuspalveluiden kehittämiseen. Vanhuspalvelulain no-

jalla vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön

hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arvi-
ointiin.

2. 3.2. Kaupunkikehityspalvelut

Tilapalveluiden rakennusteknisten korjaustöiden hankintaan liittyvä selvitystyö ja hankinta-

toiminnassa ilmenneet laiminlyönnit ovat työllistäneet merkittävästi ja edellyttäneet toimin-

tatapojen läpikäyntiä palvelualueella. Vanhat käytännöt ovat syntyneet aikoinaan ja nyt
osoittautuneet nykyaikaan sopimattomiksi. Sisäinen ohjeistus asiasta on ollut, mutta seu-

ranta on ollut puutteellista.

c> Tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä, että toimintatapoja arvioidaan

uudelleen ja varmistetaan, että voimassa olevaa ohjeistusta noudatetaan.

Salon investointihankkeet ovat viime vuosina olleet melko maltillisia. Vuoden 2020 aikana

alkoi kuitenkin aiempaan nähden poikkeuksellisen suuret Perniön kirkonkylän uuden koulun

rakennushanke sekä Märynummen uuden päiväkoti-ja koulurakennuksen rakentaminen.

Perniön koulun hankkeen aloitus viivästyi, kun suunnittelun perusteita ryhdyttiin jälkikäteen
muuttamaan.

Veturitalliin liittyvä varasto-ja työskentelytilojen laajennus valmistui. Muiden museoiden
tarpeet ovat vielä selvittämättä. Museoiden varastotilojen tarve tulisi arvioida kokonaisuu-
tenä.

Hermannin koulun osalta päätettiin jatkokorjauksesta, jossa tehdään koulurakennuksen toi-

sen ja kolmannen kerroksen välipohjien alalaattapalkiston vanhojen eristeiden poisto ja uusi-

minen. Lisäksi korjaushankkeeseen sisältyi liikuntasaliin korjausta. Hankkeen kokonaisurakka-

hinta oli 985 000 euroa. Hermanni on jatkossakin opetuskäytössä. Korjauksen etenemisestä

on tiedotettu säännöllisesti ja kerrottu avoimesti korjaustoimenpiteistä, joka osaltaan vahvis-

taa kuntalaisten uskoa korjaustoimenpiteiden onnistumisesta.

Sisäilmakorjauksia ja ilmastointikanavien puhdistuksia on tehty, jonka myötä sisäilmaongel-

mat ovat vähentyneet. Sisäilmatyöryhmän selkeän toimintamallin mukainen toiminta on

tuottanut hyvää tulosta.
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.=> Tarkastuslautakunta pitää positiivisena, että sisäilmaongelmiin on kiinnitetty

huomiota ja kehitetty selkeä toimintamalli. Tämä on tuottanut tulosta ja takaa

turvalliset tilat niin työntekijöille kuin asiakkaillekin.

Toimialat voivat itsenäisesti vuokrata tiloja käyttöönsä. Palvelualueita on neuvottu kysymään

tiloja ensin tilapalveluilta. Asiasta ei ole olemassa erityistä ohjeistusta. Tavoitteena tulee olla,

että ensisijaisesti käytetään kaupungin omia tiloja ja ulkopuolisilta vuokrataan tiloja vain eri-

tyisen perustelluista syistä.

Ravitsemus-ja puhtaanapitopalveluissa jouduttiin koronapandemiasta johtuen aivan uuden-

laisiin tilanteisiin, kun toimipisteitä suljettiin, mutta toisaalta järjestettiin etäkoululaisille nou-

toruoka-annoksia tai jaettiin ruokakasseja. Lisäksi osa henkilöstöstä oli palkanmaksun kes-

keytyksellä.

Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelu on ammattiala, jossa on paljon tuki- ja liikuntaelin sai-

rauksia. Palvelualan tekemä yhteistyö työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöosaston

kanssa on erittäin tärkeää ja sitä tulee jatkaa sekä edelleen kehittää.

Asuin-ja yritystonttien varausmäärät ovat pysyneet edeltävien vuosien tasolla, kuten myös

rakennettujen vuokratonttien myynti. Kaupungin maanhankinnan on raportoitu olevan vil-

kasta. Tätä voidaan pitää positiivisena satsauksena tulevaan, sillä kehittyvällä kaupungilla tu-

lee olla suunnitelmia ja varautumista erilaisiin toimiin tulevaisuudessa.

Yleisten alueiden kunnossapidossa talvikunnossapidon kustannukset olivat maltilliset vuonna

2020. Investointeja toteutettiin suunnitellusti. Makasiinintien kevyenliikenteenväylän osalta

aloitusajankohta viivästyi, kun hanke ensin päätettiin poistaa toteutettavista.

Viimevuosina on panostettu merkittävästi joukko-ja palveluliikenteen kehittämiseen. Koro-

nan aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut merkittävästi asiakasmääriin ja näin ollen ei

vielä pystytä arvioimaan, miten tehdyt järjestelyt tosiasiassa otetaan vastaan. Kuntalaisten

toive on kattava palvelutarjonta, mutta maantieteellisesti laajassa kaupungissa tämän to-

teuttaminen on haasteellista ja aiheuttaa merkittävät kustannukset.

Salon kaupunki on valmistellut työllisyyden kuntakokeilun alkamista, jolla pyritään vaikutta-

maan alueen työllisyystilanteeseen. Keskeistä on kuntapalvelujen ja TE-palvelujen yhdistämi-

nen, jolloin asiakasta ohjaa sama ihminen prosessin aikana.

2. 3.3. Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennus-ja ympäristövalvonta

Maaseutu-ja lomituspalvelut siirtyivät organisaatiouudistuksessa 1.4. 2020 rakennus-ja ym-
päristölautakunnan alaisuuteen. Maaseutupalveluiden keskeisin tehtävä on maataloustukien

hallinnointi, joita myönnetään noin 35 miljoonaa euroa alueelle. Tarkastuslautakunta on jo

aiemmin korostanut, että maatalous on merkittävä elinkeino alueella ja taloudellinen vaikut-

taja. Sen elinvoimaisuutta tulee jatkossakin tukea mahdollisuuksien mukaan.

Lomituspalveluiden osalta on edessä Salon alueelle merkittävä muutos vuoden 2022 alusta,

sillä Mela on irtisanonut toimeksiantosopimuksensa Salon kaupungin kanssa. Hallinnointi tu-

lee jatkossa siirtymään Vehmaan kunnalle. Tästä johtuen on olemassa epävarmuutta hallin-
tohenkilöstön työpaikkojen säilymisestä siirrossa. Maatalouslomittajat ovat pitkään olleet
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ammattiala, jossa on haasteita henkilöstön rekrytoinnissa. Nämä muutokset kokonaisuudes-

saan aiheuttavat paineita alueen maataloudessa toimiville yrittäjille palvelutason säilymi-
sestä.

Rakennustarkastajan sijaiseksi on määritelty kaupungin lakimies, mutta rakennustarkastajan

tehtävään ei ole sijaista, koska lakimies ei voi toimia maankäyttö- ja rakennuslain edellyttä-
mana kunnan rakennustarkastajana. Uusi rakennusjärjestys on valmistunut ja se tulee voi-
maan vuonna 2021.

Salo on mukana kilpailutuksessa, jossa tavoitteena on hankkia sähköisen asioinnin koko-

naisuus. Tästä syystä vanhojen järjestelmien kehittäminen ei ole ollut tarkoituksenmukaista.

Tarkastuslautakunta pitää positiivisena panostusta sähköisen asioinnin kehittämiseen, koska

näin asiointi saadaan sujuvammaksi ja myös lisääntynyt etätöiden teko mahdollistuu parem-
min.

Rakennuslupien käsittelyaika oli vuonna 2019 30, 8 päivää ja vuonna 2020 32, 3 päivää. Lupa-

hakemusten määrä kasvoi aiemmasta vuodesta ja myös rakennusluvissa käsitelty pinta-ala

kasvoi merkittävästi. Rakennuslupien käsittelyaikaa tulisi kuitenkin saada lyhyemmäksi. Pi-

demmistä poissaoloista seuraa resurssien vajausta, mikä taas johtaa esimerkiksi lupapalvelun

ja päätösten pitkittymiseen, jolloin käsittelyaikojen lyhentäminen on haasteellista.

Ympäristönsuojelu

Ympäristösuojelu on toiminut etätöissä ja saanut välttämättömät tarkastukset tehtyä. Val-

vontaohjelman mukaisesta valvonnasta saatiin suoritettua 64 prosenttia.

Sähköinen allekirjoitus on havaittu hyväksi toimintatavaksi erilaisten asiakirjojen käsittelyssä.

Henkilöstövajaukset hidastavat suunniteltua toimintaa ja henkilöstöresursseilta pienessä yk-

sikössä toiminta on helposti haavoittuvaa.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon Laatu-Net-auditointiohjelman mukainen ulkoinen auditointi on
tehty. Ulkoisessa auditoinnissa ei havaittu poikkeamia.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset eivät toteutuneet

täysin. Elintarvikevalvonnassa suunniteltuja tarkastuksia tehtiin 214/230:stä. Terveyshuolto-
lain mukaisia tarkastuksia tehtiin 84/131:stä. Tupakkavalvontalain mukaisia tarkastuksia teh-

tiin 27/33:sta. Suunniteltuja kohteiden valvontakäyntejä, esimerkiksi vanhainkodeissa, ei kes-

kusviranomaisen ohjeiden mukaan koronan takia tehty 17.3. -13. 5. 2020.

Eläinlääkintähuolto toimi viisi kuukautta ilman valvontaeläinlääkäriä rekrytointivaikeuksien

takia. Eläinlääkäreiden vaihtuvuus ja saatavuus ovat jatkuvia ongelmia. Kaupungilla on useita

ammattiryhmiä, joissa rekrytointihaasteet tuottavat merkittäviä ongelmia palvelutuotan-
notle.

Elintarvike-ja terveydensuojelulain mukaiset huoneistoilmoitukset pystyttiin käsittelemään

tavoiteajassa.
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2. 3.4. Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen toiminnassa korostui erityisesti koronan aiheuttamat poikkeusjärjestelyt,

kun siirryttiin nopealla aikataululla sähköisesti tuotettuihin palveluihin. Myös toimipisteiden

suljettuna olo vaikutti kuntalaisten palvelujen tuottamiseen, kun palvelu tapahtui ajanva-

rauksella tai muilla erityisjärjestelyillä. Lisääntynyt etätyö ja sen vaatimat tietohallinnon toi-

met ja tuki työllistivät ja vaativat sopeutumista uudenlaiseen toimintatapaan.

Edunvalvonnassa asiakasmäärän kasvu on tuottanut haasteen noudattaa määräaikoja ja jat-

kossa tuleekin arvioida henkilöstöresurssien riittävyyttä. Vanhusväestön määrän lisääntyessä

on oletettavissa, että myös edunvalvontapalvelujen tarve kasvaa. Kevään 2020 organisaatio-

uudistuksessa edunvalvonta siirtyi sosiaalipalveluihin.

Toimivan työyhteisön -kärkihankkeessa on erityisesti pyritty vaikuttamaan sairauspoissaolo-

jen määriin. Poikkeuksellinen vuosi vaikutti tähän tavoitteeseen merkittävästi, kun pande-

mian aikana vähäistenkin hengityselinoireiden vuoksi jouduttiin jäämään pois töistä. Työhy-
vinvointitoiminnassa uutena oli QWL-kysely, jonka avulla pystytään kohdentamaan kehittä-

mistoimia aiempaa paremmin. Tarkastuslautakunta pitää kehitystä positiivisena, koska näin
on olemassa selkeä mittari tuloskortissa asetetuille tavoitteille.

Erittäin positiivinen kehitys on siirtyminen käyttämään kattavammin Ceepos-mobiilimaksa-

mistä, jonka avulla on pystytty vähentämään erilaisten lipukkeiden ja korttien käyttöä, jotka
ovat aiemmin vaatineet paljon manuaalista työtä. Lisäksi kaupungissa on otettu käyttöön

verkkokauppa, jonka kautta ostoksia voi tehdä eri palvelualueilla. Kehityssuunta on hyvä,
mutta kuten tarkastuslautakunta on aiemminkin todennut, niin rinnalla tulee olla tietyssä

määrin kuitenkin käteisen rahan käyttöä ja mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin, koska
kaikilla kuntalaisilla ei ole valmiutta asioida sähköisesti.

2. 3. 5. Liikelaitos Salon Vesi

Hallinto-oikeuden tekemän päätöksen mukaan vedenottoa ei voida jatkaa Kiikalasta. Asia on

Salon tekemän valituksen johdosta käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Liikelaitos

Salon Vesi on tehnyt tutkimuksia eri pisteissä, mutta näiden vesituotto ei ole ollut toivotun

laajuista. Veden riittävyyteen liittyvät ongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa, mutta aktii-

vista vedenottoalueen tutkimusta ei ole tehty laajemmin tai ylikunnallisesti. Veden riittävyy-

den ongelmat ovat nyt konkretisoituneet, mutta realistista vaihtoehtosuunnitelmaa ei ole

laadittu. Aiemmin arvio oli, että mikäli Saloon tulee paljon vettä käyttävä yritys, niin ei ole

riittävästi resurssia kasvattaa veden kulutusta. Veden riittävyys voi vaikuttaa myös yritysten

sijoittumiseen Saloon.

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja on vaihtumassa ja uuden perehdyttämiseen tehtä-

vään tulee panostaa riittävästi.

Liikelaitoksen mahdollinen yhtiöittäminen on ollut selvityksen kohteena. Vuoden 2021 ta-

lousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin, että yhtiöittäminen siirretään taloussuunnitel-

makaudelle 2023 ja sinne kirjattiin asiasta 30 miljoonan euron satunnainen tuotto.

On tärkeää varmistaa urakkatarjousten ja toimitussopimusten käsittely hankintalain ja mui-

den sääntöjen mukaisesti. Yksityisen maalla olevan vesijohtoverkoston korjaustoimissa voi

tulla hankaluuksia, koska asiasta ei ole aikanaan tehty tarvittavia sopimuksia.
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Vuoden aikana käsiteltiin toistuvasti asumisessa syntyneiden lietteiden vastaanotto-ja käsit-

telysopimusta sekä lietteiden kuljetuksiin ja taksan määräytymiseen liittyvää asiakokonai-

suutta. Salon Veden ja LSJH:n välille ei saatu voimassa olevaa sopimusta vuoden 2020 aikana.

i=> Tarkastuslautakunta on jo aiempina vuosina kiinnittänyt huomiota toimielinten

päätöksentekokykyyn ja siihen, että samat asiat ovat valitettavan pitkään käsit-

telyssä ilman, että asioihin saadaan ratkaisua.

Vuotovesien määrä on edelleen huolestuttavan korkea ja siihen tulisi puuttua aktiivisesti.

Tarkastuslautakunta kiinnitti jo edellisessä arviointikertomuksessa huomiota siihen, että Lii-

kelaitos Salon Veden talousarviossa vesihuollon saneeraukseen varattu määräraha on jäänyt

suurelta osin käyttämättä. Vuonna 2020 saneerauksiin varatusta 400 000 eurosta on käytetty

vain reilu 220 000 euroa. Vuotovesien korjaamisen on esitetty vaativan merkittäviä inves-

tointeja.

"=> Huomion arvoista on, että verkoston saneeraukseen varattua määrärahaa ei

ole käytetty kuin osittain.

Vuotovesien korjaaminen vaikuttaa myös osaltaan veden saantiin ja riittävyyteen, joka on

todettu Salolla olevan kriittinen piste. Huomion arvoista on myös, että uusien alueiden vesi-
huoltoon varattujen määrärahojen käyttö on useamman alueen sekä kaava-alueiden vesi-
huollon rakentamisen osalta ollut vain murto-osa siihen varatusta määrärahasta. Salon veto-

voimaisuuden varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että tontteja on tarjolla ja niihin liit-
tyvä kunnallistekniikka on hoidettu kuntoon ripeästi.

2.3.6. Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteutuminen

Valtuustokauden alussa uutena toimielimenä aloitti konsernijaosto. Talousarviossa vuodelle

2021 on asetettu konserniyhtiöille selkeät tavoitteet ja taloudelliset mittarit. Konsernijohta-

minen on kehittynyt ja yhtiöiden toiminnalle on asetettu aiempaa selkeämpi merkitys kau-

punkikonsernissa.

Kaupunki on tehnyt merkittäviä taloudellisia sitoumuksia esimerkiksi loT Campukseen, Tun-

nin junaan ja Lounavoimaan. loT Campuksen osalta on jo voitu todeta, että riskin ottaminen

on tuottanut hyvää tulosta kaupungin työllisyyden ja elinvoiman kehittymisen myötä. Mer-

kiitävissä taloudellisissa sitoumuksissa on kuitenkin aina riskinsä ja niiden merkitystä tulee
arvioida jatkossa harkiten.

Uuden valtuustokauden aloittaessa toimintaansa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

että konserniyhtiöiden hallintoon valikoituu ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä. Konser-

niyhtiöillä on myös taloudellisesti merkitystä kaupungin toimintaan.

Vuoden aikana havaittiin kaupungin hankintojen kilpailuttamisessa ja hankintalainsäädännön
sekä kaupungin oman ohjeistuksen noudattamisessa laiminlyöntejä. Asiaa tutki myös Kil-

pailu-ja kuluttajavirasto, joka antoi asiasta Salon kaupungille huomautuksen. Asiakokonai-

suuteen tehdään myös erillinen ulkoinen tarkastus, jonka havainnot koskien koko valtuusto-

kautta ovat saatavissa kevään 2021 aikana. Hankintojen asianmukaisella hoitamisella on
myös taloudellinen vaikutus ja tästä esimerkkinä on Perniön Kirkonkylän väistötilojen hankin-

taan liittyvä valitus. Markkinaoikeus määräsi kaupungin maksamaan hyvitysmaksua 10 000
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euroa ja valittajan oikeudenkäyntikuluja 4 000 euroa. Päätös perustui siihen, että oli hyväk-

sytty tarjous, joka ei yhdeltä kohdaltaan vastannut tarjouspyyntöä. Markkinaoikeus hyväksyi
24.3.2020 Paikun julkista hankintaa koskevan valituksen, jonka syynä oli, että hankinnassa
olisi tullut noudattaa erityisalojen hankintalakia, nyt sovelletun hankintalain sijaan. Virheelli-

nen menettely voidaan korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tar-

jouskilpailu. Kilpailutus on laaja ja aikaa vievä toimenpide, joka voidaan valmisteluineen
tehdä vasta vuonna 2021. Hankintojen toteuttaminen on haasteellinen kokonaisuus, jossa on

riskejä sekä taloudellisesti, että toiminnallisesti kaupungille.

.=> Tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä, että hankintoihin liittyviä laimin-

lyöntejä ja epäselvyyksiä on ryhdytty järjestelmällisesti selvittämään. Asialla on
selkeitä taloudellisia vaikutuksia ja myös mainehaitan välttäminen on merkit-

täva asia.

Kaupungilla on vuokrataloyhtiöiden omistajaohjausvelvollisuusja siihen on nyt kiinnitetty
erityistä huomiota. Salon Vuokratalot Oy:llä on korjaussuunnitelma ja lisäksi koko ajan päivit-
tyvä remonttilista. Korjaussuunnitelma on yleisluontoinen ja periaatteellinen. Remonttilis-
taan on korjaustarpeen lisäksi arvioitu remontin kiireellisyys. Remontteja tehdään vuosittain
budjetin korjausmäärärahan puitteissa.

2.3.7. Tarkastuslautakunnan arviot valtuustokaudesta

Valtuuston määrittelemien strategisten kärkihankkeiden runsas lukumäärä on saattanut hei-

kentää yksittäisten hankkeiden etenemistä. Kuitenkin loT Campuksen myönteisiä tuloksia,
Ekovoimalan rakentumista sekä sairaalahankkeen ja Tunnin juna-hankkeen etenemistä voi-

daan pitää merkittävinä saavutuksina. Oppiva Salo-kehittämisohjelma on herättänyt valta-
kunnallista kiinnostusta. Sen sijaan oppisympäristöjen uudistaminen edellyttänee lisäpäätök-

siä tulevina vuosina selvityksessä mainittujen ennusteiden toteuduttua.

Valtuutetuille aloitteiden jättäminen on oivallinen keino saada keskeisiä asioita käsittelyyn.
Moni asia voisi kuitenkin hoitua sujuvasti yhteydenotolla toimialoihin. Aloitteiden käsittelyt

työllistävät ja aiheuttavat kustannuksia.

Viranhaltijapäätösten käsittelyn tulee jatkossa olla pöytäkirjaan dokumentoituna, koska tällä
hetkellä kolmen kuukauden jälkeen viranhaltijapäätökset eivät ole enää verkossa nähtävissä

ja niiden käsittelyä ei ole mahdollista todentaa. Tämä on vaikeuttanut myös tarkastuslauta-
kunnan arviointityön tekemistä.

Valtuustokauden poliittista kulttuuria on leimannut valtuustotyöskentelyn hengen muuttu-
minen. Keskustelusta on tullut paikoin henkilökohtaisuuksiin menevää. Valtuustokausi on

ollut kokonaisuutena poikkeuksellinen. Valtuustokauden aikana on toiminut kaksi eri tila-

päistä valiokuntaa ja muun muassa kanteluita ja oikaisupyyntöjä on ollut käsittelyssä paljon.

c> Tarkastuslautakunta esittää toiveen, ettei tämän valtuustokauden poikkeuksel-

linen kulttuuri vakiintuisi salolaisen valtuustotyöskentelyn toimintatavaksi.

Koko valtuustokautta on leimannut heikkenevä taloudellinen tilanne. Jo nyt on selvää, että

taloustoimenpiteitä edellytetään uudelta valtuustolta. Tällä valtuustokaudella hallituksen
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vuonna 2019 asettama taloustyöryhmä on selvittänyt kaupungin toimintamalleja ja tehnyt

kehittämisehdotuksia. Työryhmän työ toiminnee pohjamateriaalina tuleville päättäjille.

2.4. Yhteenveto

Valtuustokausi on päättymässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Koronapandemian aiheutta-

man tilanteen vuoksi kuntavaaleja on siirretty eteenpäin. Tämän hetkisen tiedon mukaan uu-

den valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021. Tarkastuslautakunta on koko toimikautensa ajan
korostanut talouden tasapainottamisen tärkeyttä. Uusien valtuutettujen tuleekin ensitöikseen

paneutua talouden tasapainottamiseen liittyviin haasteisiin. Vuoden 2020 tilinpäätöstietojen
osalta tilanne näyttää huomattavasti aiempaa valoisammalta, mutta tässä on huomioitava ko-

ronatukien vaikutus kokonaisuuteen. Talouden tasapainottamistarpeet ovat edelleen ole-

massa pitkällä aikavälillä.

Päättyvän valtuustokauden strategiassa on määritelty joukko kärkihankkeita. Niiden osalta on

monin osin edettyjä onnistuttu hyvin kaupungin elinvoimaisuuden ylläpitämisessä. Sairaalan

kehittämiseen liittyvä hanke on valmistelussa ja kaupungin etujen varmistaminen on tärkeää.

Sote-uudistusta on valmisteltu jo vuosia ja sen mahdollisen toteutumisen vaikutukset kunta-

talouteen, toimintaan ja henkilöstöön ovat väistämättä merkittävät. Tällöin kaupunki on uu-

sien haasteiden edessä ja toimintojen organisointi vaatii ennakkoluulotonta uudistamista.

Kaupungin vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen on ensiarvoi-

sen tärkeää uuden elinkeinoelämän ja asukkaiden saamiseksi alueelle. Valtuustokauden ai-

kana käsitellyn oppimisympäristöselvityksen yhteydessä kävi konkreettisesti esiin pienenty-
vien ikäluokkien vaikutus oppilasmääriin ja sitä kautta palvelutarpeeseen. Vastaavasti ikään-

tyneiden ikäluokkien palvelutarve kasvaa. Ikääntyneiden palvelutarjontaan ja -asumiseen tu-

leekin löytää ratkaisut.

Tarkastuslautakunta on esittänyt toiveen keskustelukulttuurin tasaantumisesta niin, että pää-
taksia voidaan viedä yhdessä järkevästi eteenpäin ja tarvittavat päätökset myös aikaansaa-
daan.
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