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Kaupunginvaltuuston tuloskortit
Sujuvat prosessit
Strateginen päämäärä

Tavoite ja mittari

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

1. Asiakaslähtöiset palvelut

1.1. Asiakaslähtöisys korostuu palveluiden 1.1. Roidu-mittauksia tehdään n. 10 alusuunnittelussa, organisoinnissa ja johtaeella tällä hetkellä ja yhteenvetoa esitelmisessa.
lään jpp/strategiakokouksissa kuukausittain. Arvionti perustuu nps-malliin.

Kaupunginhallitus

Kesken

1.2. Jpp-työskentely, sujuvat prosessit ar- Kaupunginhallitus
vio (1-3)

Kesken

1.3. Asiakasprosessit ovat saumattomia ja 1.3. Jpp-työskentely, sujuvat prosessit ar- Kaupunginhallitus
sujuvia.
vio (1-3)

Kesken

2. Toiminta on hyvän hallinnon periaattei- 2.1. Päätöksenteko on ennakoitavaa, läden mukaista
pinäkyvää ja tehokasta

Kaupunginhallitus
2.1. Valmisteluvaiheessa on järjestetty
kuntalaisille kuulemistilaisuuksia ja päättäjille mahdollisuuksia perehtyä asiaan .
Tästä esimerkkinä Tunnin juna -hankkeen
yleisötilaisuus sekä koulutilahankkeisiin
tutustumismahdollisuudet ja keskustelutilaisuus. Jätehuoltokysymyksiä on käsitelty
kaupunginhallituksen, yrittäjien ja asiantuntijoiden yhteisessä keskustelutilaisuudessa.

Kesken

3. Toiminnan ja talouden tasapaino.

3.1. Vuoden 2018 tilinpäätös oli 14,8 milj. Kaupunginhallitus
euroa alijäämäinen ja vuoden 2019 talousarvio on 4,9 milj. euroa alijäämäinen.
Talouteen liittyen vuodelle 2019 on laadittu 3,0 milj. euron säästöohjelma. Talouden tasapainotilanteessa vuosikate kattaa poistot. Vuoden 2019 hyväksytyn talousarvion mukaan näin ei ole.

Kesken

1.2. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit

3.1. Suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos
on tasapainossa.

Raportointi 1-4
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Aktiivinen yrittäjyys
Strateginen päämäärä

Tavoite ja mittari

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

1. Asukasluku kehittyy positiivisesti

1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys
/Asukasluku vähintään edellisen vuoden
vastavan kuukauden tasolla

1.1. Maaliskuun asukasluku oli 52.285,
joka oli vuoden takaiseen verrattuna 573
pienempi.

Kaupunginhallitus

Kesken

1.2. Työskentely- ja työssäkäyntiedelly1.2. IOT Campuksen co-working tila etetysten parantaminen mm. etätyö- ja pen- nee hyvin.
delöintimahdollisuuksia kehittämällä

Kaupunginhallitus

Kesken

1.3. Koko kaupunkiyhteisö rakentaa posi- 1.3. Strategian ja kärkihankkeiden viesKaupunginhallitus
tiivista Salo-kuvaa
tintä vahvistaa tietoisuutta asioiden tilasta
ja osallisuuden vahvistaminen tukee myös
sitä.

Kesken

2.1. Salon IOT-Campuksen käyttöaste ke- 2.1. Tilojen käyttöaste kehittyy suotuihittyy suunnittelukaudella 50 %:iin/ käyt- sasti, Valmet Automotiven hankkeen
töastetavoite
myötä.

Kaupunginhallitus

Kesken

2.2. Työllisyystilanne paranee / Kuukausi- 2.2. Maaliskuun työttömyysluku oli 10,2
luvut edellisvuotta paremmat
%, joka on pienin 10 vuoteen.

Kaupunginhallitus

Kesken

2.3. Avoimien työpaikkojen määrä oli
Kaupunginhallitus
maaliskuussa käytännössä sama kuin
vuotta aiemmin, 390. Valmet Automotiven
hanke lisää työpaikkaomavaraisuutta ja
työpaikkojen määrää kesän ja syksyn aikana.

Kesken

2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille

2.3. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa /
Vertailu edellisvuoteen

3. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista
osaamista

2.4. Mahdollistava infra / Tontteja 2 v.
2.4. Tavoitetaso saavutettu ja ylläpidetty. Kaupunginhallitus
tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v.
tarve, seuranta vuositasolla

Valmis

3.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta,
opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet

3.1. Yhteistyötä tehdään niin Turun yliKaupunginhallitus
opiston kanssa (sopimus) kuin muidenkin
toimijoiden kanssa, mm. älykaupunki-toimintaan liittyen.

Kesken

3.2. Ulkomaalaisten asiakkaiden ostama
koulutus alkaa Salossa.

3.2. Koulutus ei ole alkanut vielä, eikä
lähtenyt toivotulla tavalla liikkeelle.

Kesken

Kaupunginhallitus
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Strateginen päämäärä

Tavoite ja mittari
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Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

4. Toimii vahvana kumppanina yrityksille
ja muille toimijoille

4.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhank- 4.1. Erityisesti esillä ovat Valmet Automo- Kaupunginhallitus
keet / Toteutuneet hankkeet
tive-hanke ja siihen liittyvät laajemmat
mahdollisuudet, sekä yhteistyö Huawein
ja Lounean kanssa Älykaupunki-hankkeessa. Lisäksi sähköiseen liikkumiseen
liittyviä asioita on esillä ollut vahvasti.

Kesken

4.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvai- 4.2. Elinkeinopoliittisen ohjelman parissa, Kaupunginhallitus
kutusten arviointi- mittarin käyttö / Kyse- epo-toimikunnassa on sovittu ja suunnilyn tulokset paranevat
teltu eteenpäin kaupungin yrva-lausuntoja
ja menettelytapaa siinä.

Kesken

4.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolis- 4.3. Hankintapoliittinen ohjelma toteutuu Kaupunginhallitus
taminen / Hankintapoliittisen ohjelman
hyvin. Vuoden 2018 ohjelman raportti on
noudattaminen
viety kaupunginhallitukselle maaliskuussa
2019.

Kesken

Strateginen päämäärä

Tavoite ja mittari

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja

1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja 1.1. Oppimisympäristöselvityksen 2. vaikaupungin kehitystä tukeva palveluraheen työ käynnissä.
kenne. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa
säilyy alakoulu, päiväkoti sekä liikunta- ja
nuorisotilat sekä kirjastopalvelut.

Kaupunginhallitus

Kesken

1.2. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti
ja järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun tällä valtuustokaudella

1.2. Johtamisen kehittämisen työryhmä
Kaupunginhallitus
on pitänyt 18.4. kokouksen, jossa on
suunniteltu loppuvuoden ajalle organisaatiouudistusta, koskien nykyistä organisaatiota.

Kesken

1.3. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan
parantamisen toimintamalli ja strategian
onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta

1.3. Strategiatyö etenee hyvin, haasteena Kaupunginhallitus
on tietyt toimialat, joilla ei olla päästy etenemään päivittäisjohtamisen mallin
kanssa.

Kesken

Luova edelläkävijä
Raportointi 1-4
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Strateginen päämäärä

2. Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoite ja mittari
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Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

1.4. Jpp-työskentely, strategian ja toimin- Kaupunginhallitus
1.4. Palvelujen tuotannossa arvioidaan
ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintata- tojen arviointi ja kehittäminen
poja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja

Kesken

2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntämi- 2.1. Hyvinvointiraportti on valmistunut ja
nen / keskeiset mittarit
toimielinkäsittelyssä.

Kaupunginhallitus

Kesken

Tavoite ja mittari

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

Osaava henkilöstö
Strateginen päämäärä

1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdol- 1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat
listaa perustehtävän tekemisen laadukSalon kaupungin johtamisperiaatteisiin
kaasti ja asiakaslähtöisesti
/Johtamisosaamisen mittaaminen

2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti
työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö

Raportointi 1-4

1.1. Salon kaupungin johtamisperiaatteita Kaupunginhallitus
käsitellään esimiehille järjestettävässä
kaupunginjohtajan johtamisiltapäivässä
23.5.
Esimiestyön arviointi (johtamisosaamisen
mittaaminen) tehdään lokakuussa.

Kesken

1.2. Henkilöstö tulee kohdelluksi yhden1.2. Esimiestyön arviointi (johtamisosaavertaisesti ja oikeudenmukaisesti / Johta- misen mittaaminen) tehdään lokakuussa.
misosaamisen mittaaminen

Kesken

2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä
ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana
kaupungin palvelukokonaisuudessa

Kesken

2.1. Strategian jalkautuksen toimenpiteitä
on käsitelty kaupunginjohtajan johtamisiltapäivissä maaliskuussa.
JPP –taulujen käyttö lisääntynyt.
Henkilölle on tarjottu mahdollisuus osallistua suunnittelutyöhön (kyselyt säästötoimenpiteistä ja toimivan työyhteisön kärkihankkeen sisällöistä).
Kehityskeskusteluissa käsiteltävät tavoitteet on kytketty kaupungin strategiaan.
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Strateginen päämäärä

Tavoite ja mittari
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2.2. Henkilöstö osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen rakentavassa vuorovaikutuksessa / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi

2.2. Henkilöstö on päässyt kertomaan
omia ideoitaan kaupungin säästökohteista
(kysely toukokuussa).
Henkilöstö on päässyt vaikuttamaan toimivan työyhteisön kärkihankkeen jatkosuunnitelmiin (kysely huhti-toukokuussa).
Esimiestyön arviointi (johtamisosaamisen
mittaaminen) tehdään lokakuussa.

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila
Kesken

2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään / hen- 2.3. Marraskuussa 2018 toteutetun henki- Kaupunginhallitus
kilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi löstökyselyn tuloksia on arvioitu työyksikkötasolla. Arviointiin perustuen tukitoimenpiteitä käynnistetään syksyllä 2019.
Esimiestyön arviointi (johtamisosaamisen
mittaaminen) tehdään lokakuussa.

Kesken

3.1. Henkilöstö kouluttautuu ja osaamista Kaupunginhallitus
lisätään systemaattisesti. Hyväksyttyjä
koulutustapahtumia vuonna 2019 on huhtikuun loppuun mennessä 3.285 kpl, joista
varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön lakisääteisen
täydennyskoulutuksen osuus on 1.938
kpl.
Osaamisen arvioinnissa käytetään keinona
mm. kehityskeskusteluja, joita edellä mainitulla ajanjaksolla on käynnissä tai pidettynä 612 kpl. Näistä täysivaltaisille esimiehille pidettyjä keskusteluja on 66 kpl.

Kesken

3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyt- 3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä
tämä ammatillinen osaaminen
kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden
muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi
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Kestävä talous
Strateginen päämäärä

Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

1. Taloudellinen kestävyys

1.1. Taloudellinen kestävyys on
tasapainoista kasvua, joka ei
perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen
hävittämiseen. Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa
kohtaamaan tulevia uusia
haasteita ja tekemään arvovalintoja.

1.1.1. Tasapainotavoitteessa
pysyminen palvelutarpeen kasvusta johtuva kustannuspaine
ja tulokehityksen riskit huomioiden edellyttää suunnitelmakaudella joka päivä parempaa
ja kustannustehokkaampaa toimintaa. Kestävän talouden
edellytys on, että toiminta ja
talous ovat tasapainossa.

1.1.1. Vuoden 2018 tilinpäätös Päättäjät, VirkaKesken
oli 14,8 milj. euroa alijäämäimiesjohto, Esimienen ja vuoden 2019 talousarvio het
on 4,9 milj. euroa alijäämäinen. Talouteen liittyen vuodelle
2019 on laadittu 3,0 milj. euron säästöohjelma. Talouden
tasapainotilanteessa vuosikate
kattaa poistot. Vuoden 2019
hyväksytyn talousarvion mukaan näin ei ole.

2. Ekologinen kestävyys

2.1. Ekologinen kestävyys on
perusta, jolle ihmisten hyvinvointi rakentuu.

2.1.1. Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen
ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä
luonnon kestokykyyn.

2.1.1. Ekovoimalaitokseen ja
Päättäjät, VirkaKesken
akkuteollisuuteen liittyen kau- miesjohto, Esimiepunki on vahvistamassa verhet
kostoja ja yhteistyötä ekologisen ja kestävän kehityksen toimijoiden kanssa

3. Kulttuurinen kestävyys

3.1. Kulttuurin määritelmä on
moninainen, sillä siihen kuuluu
sekä aineellisia kuin aineettomiakin asioita. Kulttuurinen
kestävyys mahdollistaa kulttuurien säilymisen ja kehittymisen sukupolvelta toiselle.

3.1.1. Kestävässä kulttuurissa
hyväksytään ihmisten erilaisuus, kunnioitetaan jokaisen
oikeuksia ja perustavanlaatuisia vapauksia.

3.1.1. Kysymyksessä pitkätäh- Päättäjät, VirkaEi aloitäimen tavoite. Raportoidaan
miesjohto, Esimie- tettu
tilinpäätöksen yhteydessä.
het

4. Sosiaalinen kestävyys

4.1. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa yhdenvertaisuutta ja
tasa-arvoa yhteiskunnan jäsenten kesken.

Ei aloi4.1.1. Sosiaalisen kestävyyden 4.1.1. Kysymyksessä pitkätäh- Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimie- tettu
edellytyksiä ovat mm. riittävä täimen tavoite. Raportoidaan
het
tilinpäätöksen yhteydessä
toimeentulo, riittävien hyvinvointipalvelujen ja turvallisuuden takaaminen sekä osallisuus, yhteisöllisyys ja kiintyminen yhteiskuntaan.
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Strateginen päämäärä

Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot
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Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

5. Kestävä talous

5.1. Kestävä kehitys

5.1.1. Toiminnan ja talouden
tasapaino

Kaupunginhallitus
5.1.1. Talous ei ole tällä hetkellä tasapainossa. Tilinpäätös
toteutui vuonna 2018 14,8 miljoonaa euroa alijäämäisenä ja
vuoden 2019 muutettu talousarvio on 4,9 miljoonaa euroa
alijäämäinen.

Kesken

Strateginen päämäärä

Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot

Raportointi 1-4

Toimenpiteen
tila

1. Johtaminen on asiantuntevaa, laadukasta ja muutokset
huomioivaa

1.1. Työyksiköiden työ on tuloksellista ja asiakkaiden
saama palvelu laadukasta

1.1.1. Henkilöstöohjelman mukaiset keinot
1.1.2. Työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen

1.1.1. ja 1.1.2. Henkilöstöpal- Päättäjät Virkavelut tarjoaa esimiehille jatku- miesjohto Esimievaa tukea mm. rekrytoinnin,
het
palvelussuhdeasioiden, työsuojelun, työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen osa-alueilla.
Henkilöstöjohtamiseen liittyvää
infoa jaetaan esimiesinfoissa.
Kaupunginjohtajan johtamisiltapäivissä esimiehet voivat syvemmin perehtyä yhteisiin esimiestyön käytäntöihin ja saada
vertaistukea muilta esimiehiltä.
Toimivan työyhteisön kärkihanke on tarjonnut esimiehille
työhyvinvointijohtamisen työkaluja (mm. fiilispulssi ja vuorovaikutuspassi).

1.2. Organisaation muutosketteryys paranee

1.2.1. Henkilöstöohjelman mukaiset keinot
1.2.2. Työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen

1.2.1. ja 1.2.2. Vuorovaikutus- Päättäjät, VirkaKesken
passin avulla on aloitettu vuo- miesjohto, Esimierovaikutuspilarin kunnostus ja het
henkilöstöohjelman painopisteiden 5 ja 6 toteuttaminen.

Hyvä johtaminen
Vastuutaho

Kesken
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Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot

2. Johtaminen ja esimiestyö
2.1. Palvelu on asiakaslähtöistä 2.1.1.Työyhteisöjen toiminnan
mahdollistaa henkilöstön osalkehittäminen
listumisen ja toimivan vuoro2.1.2. Luodaan rakenteet, jotka
vaikutuksen työyksiköissä, palmahdollistavat osallistamisen ja
velualueilla ja koko organisaaosallistumisen
tiossa

2.2 Henkilöstön työhyvinvointi
paranee

2.2.1.Työyhteisöjen toiminnan
kehittäminen

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

2.1.1. ja 2.1.2. Toimivan työPäättäjät, VirkaKesken
yhteisön kärkihanke on tarjon- miesjohto, Esimienut esimiehille työhyvinvointi- het
johtamisen työkaluja (mm. fiilispulssi ja vuorovaikutuspassi).
Kaupungin henkilöstöviestinnän
kanavat on kartoitettu ja niiden
vuorovaikutteisuutta arvioitu.
Uuden intran tuomien muutosten jälkeen kehittämistarpeita
arvioidaan uudestaan.
2.2.1. Toimivan työyhteisön
Päättäjät, VirkaKesken
kärkihanke on tarjonnut esimiesjohto, Esimiemiehille työkaluja työyksikön
het
sisäisen vuorovaikutuksen kehittämiseksi (mm. fiilispulssi ja
vuorovaikutuspassi).

Päättäjät, VirkaKesken
2.2.2. Luodaan rakenteet, jotka 2.2.2. Kaupungin henkilöstömiesjohto, Esimiemahdollistavat osallistamisen ja viestinnän kanavat on kartoiosallistumisen
tettu ja niiden vuorovaikuttei- het
suutta arvioitu. Uuden intran
tuomien muutosten jälkeen kehittämistarpeita arvioidaan uudestaan.
3.1. Työhyvinvointi paranee
3. Johtamisen ja esimiestyön
tietoisena päämääränä on työhyvinvoinnin kehittäminen työyksiköiden toimintaa ja työntekijöiden työkykyä tukemalla

3.1.1. Työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen

Kesken
3.1.1. Avoimen vuorovaikutuk- Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiesen kehittämiseksi on otettu
käyttöön fiilispulssi ja vuorovai- het
kutuspassi. Vuorovaikutteisia
toimintatapoja käytössä mm.
kaupunginjohtajan johtamisiltapäivissä.
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Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot
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Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

3.1.2. Työhyvinvoinnin tukitoi- 3.1.2. Terveellisten elintapojen Päättäjät. VirkaKesken
met
tukemiseksi työntekijöille on
miesjohto, Esimietarjottu maksuttomia liikunta- het
ryhmiä.
Työyksiköiden hyvinvointihaaste käynnistyy toukokuussa. Työyksiköiden kehittämispäiville kehitetty toiminnallinen ”Jaksamista nukkumalla”
–luento (käynnistyy toukokuussa). Suunnitteilla vastaavia myös muista työhyvinvoinnin teemoista.
3.2. Työnantajakuva ja työnantajamaine paranevat

Kesken
3.2. Työnantajanmielikuvan ke- Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehittäminen on yksi keskeinen
asia valmisteilla olevassa rek- het
rytointioppaassa.

3.3. Palvelu paranee

Päättäjät, VirkaKesken
3.3. Kaikki kuvatut työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpi- miesjohto, Esimieteet vaikuttavat pitkällä aikavä- het
lillä kuntalaisille näkyviin palveluihin.

Jatkuva parantaminen
Strateginen päämäärä

Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

1.1.1. Jatkuvan parantamisen
malli etenee, askel askeleelta.
Päivittäisjohtamisen tauluja lisätään yksiköissä koko ajan.

Kaupunginjohto

Kesken

2.1.Laatutyön lisääminen orga- 2.1.1. Laatutyön käytön syste- 2.1.1. Eri laatumallien käyttö
Kaupunginjohto
nisaatiossa
maattinen lisääminen (erityion lisääntynyt organisaatiossa.
sesti caf-malli)

Kesken

1. Jatkuva toimintojen paranta- 1.1. Kehittää organisaation jat- 1.1.1. Parantuva toiminta, arminen ja strategian toteutumi- kuvan parantamisen kulttuuria vio strategian toteutumisesta
sen arviointi
2. Laatuajattelu parantaa toimintaa
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Strateginen päämäärä

Strategiset tavoitteet

3. Kokeilukulttuurin lisääminen 3.1. Lisätä ja mahdollistaa erilaisia kokeiluja

Keskeiset keinot

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

3.1. Koulutukset, kokeilujen
määrä

3.1. Päivittäisjohtamisen taulu- Kaupunginjohto
jen käytön myötä ja muutoinkin kehitysideoiden ja kokeilujen määrä lisääntyy, mm. vanhuspalveluiden kotihoidon
roidu-kyselyt

Kesken

Keskeiset keinot

Raportointi 1-4

Toimenpiteen
tila

Yhdessä tekeminen – luottamus
Strateginen päämäärä

Strategiset tavoitteet

1. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

1.1. Avoimuuden ja läpikäky1.1.1. Järjestää kuulemistilaivyyden sekä osallisuuden lisää- suuksia kaupungin kehittämiminen
seen liittyvistä asioista ja osallistaa kuntalaisia muutoinkin

2. Henkilöstön vaikutusmahdol- 2.1.Osallistaa henkilöstö yhtei- 2.1.1. Henkilöstötilaisuudet ja
lisuuksien lisääminen
seen tekemiseen
infotilaisuudet

Vastuutaho

1.1.1. Märynummen koulun ja Kaupunginjohto
päiväkodin hankesuunnitelmaa
valmisteltu yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa.
Kaupungin johdon sekä asukaskotiseutu- ja kyläyhdistysten
säännööllisissä tapaamisissa
käsitellään ajankohtaisia aiheita ja saadaan asukkailta palautetta.

Kesken

2.1.1. Osallisuuden mallia on
valmisteltu ja asia menee kj:n
johtoryhmään toukokuussa.

Kesken

Kaupunginjohto
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Strateginen päämäärä

Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot

Raportointi 1-4

Vastuutaho

3. Päätöksentekijöiden keskinäinen, sekä päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön ja luottamuksen lisääminen

3.1. Tehostaa päätöksentekoprosessia

3.1. Kh:n ja joryn toiminnan
vuosittainen arviointi ja kehittäminen

3.1. Kaupunginhallituksen ja
Päättäjät
johtoryhmän keskustelutilaiKaupunginjohto
suutta ei vielä järjestetty ensimmäisen vuosikolmanneksen
aikana. Keskeisiä asioita käsiteltiin kaupunginhallituksen iltakouluissa, joihin myös johtoryhmän jäsenet substanssin
mukaan osallistuivat. Johtoryhmän ja kaupunginhallituksen
jäseniä osallistui USO-hankkeen seminaareihin, joissa tarkastellaan kuntien tulevaisuutta.

Toimenpiteen
tila
Kesken

Kärkihankkeet
Kärkihanke

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen pro- Hankkeen aikataulu Raportointi 1-4
jektiorganija arvioitu valmistusaatio
misaika

Salo 2021-hanke

Hankkeen tavoite on valmistautua
sote- ja maakuntauudistukseen Salon
kaupungin osalta sekä uuden kunnan
organisaation ja palveluiden valmistelutyö ja kokonaisarkkitehtuuri-hankkeen edistäminen. Salon kaupungin
henkilöstösuunnittelu toteuttaa useita
suunniteltuja muutoksia alkaneen valtuustokauden aikana. Sekä merkittävät henkilöstömuutokset että henkilöstön kehittämishankkeet sovitetaan yhteen sote- ja maakuntasuunnittelun
kanssa tulevaisuuden kunnan organisaation muodostamiseksi.

Kj; johtoryhmä, 2018-2019
projektipäällikköinä Irma Nieminen ja Janne
Hyvärinen.
Joke-ryhmä.

Vastuutaho

Sote-uudistuksen kariu- Kehityspäällikkö,
Hallintojohtaja
tumisen jälkeen, huhtikuussa on päätetty Salossa aloittaa organisaatiouudistuksen valmistelu, loppuvuoden ajalle.
Sote- ja maakuntatoimintaa koskevat koordinaatiokokoukset on lopetettu.

Toimenpiteen tila
Kesken
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Kärkihanke

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen pro- Hankkeen aikataulu Raportointi 1-4
jektiorganija arvioitu valmistusaatio
misaika

Vastuutaho

Toimenpiteen tila

Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo

Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva
Salo muodostavat yhdessä kaupunkitason strategisen kärkihankkeen. Oppimisympäristöuudistuksella pyritään
varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut. Oppiva Salo
2018 – 2020 on kehittämisohjelma,
jossa kehitetään systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä
oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Kehittämisohjelmalla varmistetaan pysyvä toimintakulttuurin muutos siten, että digitalisaatio ja uusi opetussuunnitelma näkyvät muuttuneina opetus- ja oppimiskäytänteinä oppilaan arjessa.

Oppiva Salo on vuosien 2018 – 2020 kehittämisohjelma.
Oppimisympäristöselvitys valmistuu vuoden 2019 aikana.

Oppiva Salo opettajien
Apulaiskaupungin- Kesken
osaamisen ja rehtoreiden johtaja
muutosjohtamisen 3vuotinen kehittämisohjelma yhteistyössä Turun
yliopiston kanssa etenee
suunnitellun mukaisesti.
Kouluissa on käynnissä
erilaisia kehittämishankkeita (mm. yhteisopettajuus) sekä uusia muuntojoustavia oppimisen tiloja
on saatu kouluihin.
Oppimisympäristöselvityksen 2. vaiheen työ on
käynnissä.

Salo IOT Campus

Salon IoT Campuksesta muodostetaan
kansainvälisesti verkottunut ja kasvava keskus, joka mahdollistaa huippuosaamisen kehittymisen, kaupallisesti menestyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja tuotannon sekä
uuden IoT-liiketoiminnan syntymisen.
Campuksesta luodaan myös houkutteleva osaamiskeskus kansainvälisille
ohjelmille, joita kaupunki sekä tulevaisuudessa maakunta voi toteuttaa Salon alueella

2018-

Valmet Automotive aloit- Kaupunkikehitysjohtaja
taa akkujen kokoonpanon Merikaaressa v.
2019 aikana. Syntyy 350
uutta työpaikkaa. Yhteistyö AMK:n kanssa ulkomaisten opiskelijoiden
saamiseksi on hyvä,
mutta Migrin lupakäsittely on hidastanut opiskelijoiden saapumista.
Campuksen vuokralaisten määrä ylittää 85 ja
täyttöaste kasvaa suunnitelmia nopeammin.

Kesken
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Hankkeen tavoitteet

Hankkeen pro- Hankkeen aikataulu Raportointi 1-4
jektiorganija arvioitu valmistusaatio
misaika

Vastuutaho

Toimenpiteen tila

Ekovoimalaitokseen
tukeutuva kiertotalouspuisto

Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen Korvenmäkeen ja siihen tukeutuen synnytetään kaupungin omistaman Metsäjaanun teollisuusalueen
ympärille kiertotalouspuisto. Hanke
mahdollistaa laajan teollisen kehityksen Salon keskusta-alueen koillispuolella erinomaisilla etäisyyksillä ja
moottoritieyhteyksillä. Teollisuusalueen hankkeistamista esimerkiksi ekoteollisuuspuistoksi voidaan harkita
osana strategian toteuttamista.

Ekovoimala valmistuu Ekovoimalaitoksen raKaupunkikehitysvuonna 2020.
kentaminen etenee aika- johtaja
taulussa. Laitoksen ympärille on kehittymässä
muuta liiketoimintaa,
josta pidettiin kehityskumppaneiden kanssa
tiedotustilaisuus
30.4.2019. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
(LSJH), Lounavoima Oy
ja Salon Kaukolämpö Oy
ovat solmineet yhteistyösopimukset kolmen merkittävän jäte- ja energiahuollon kehityshankkeen
käynnistämiseksi Gasum
Oy:n, Quantitative Heat
Oy:n (Qheat) sekä
Qvidja Kraft Ab:n
kanssa.

Toimiva työyhteisö

Salon kaupungin kaikissa työyhteisöissä on sellaiset työntekoa tukevat
rakenteet ja käytännöt, joilla mahdollistetaan aiempaa tuloksellisempi toiminta ja parempi palvelu kuntalaisille.

2018-

Toimivan työyhteisön
Henkilöstöpäällikkö Kesken
kärkihankkeen toiminta
aloitettu loppuvuodesta
2018. Työskentely jatkuu
koko strategiakauden
ajan.

Kt 52 kehittäminen
Salon kohdalla, II
vaihe

Edistetään kt 52 rakentamista Salon
kohdalla yleissuunnitelman mukaiseen
paikkaan, vaihe II. Keskustan liikenneympäristö rauhoittuu ja liikenne
pohjois-etelä –suunnassa tulee sujuvammaksi. Hanke vaikuttaa Salon kasvun ja elinvoiman kehittämiseen sekä
Metsäjaanun teollisuusalueen suunnassa että kaupungin pohjoispuolella
Isokylän ja moottoritien suunnassa
myös kaupan, pienteollisuuden sekä
asumisen alustana.

Aluevaraussuunnittelu
tehdään vuonna
2018, tiesuunnitelma
vuosina 2019 – 2020
ja itse rakentaminen
vuoteen rahoituksesta
riippuen vuosina 2020
– 2023 mennessä

Sovittu ELY:n kanssa,
Kaupunkikehitysettä tehdään yhdessä
johtaja
hankearviointi, jotta
hanke saadaan Väyläviraston / LVM:n arviointiin. Asemakaavasuunnittelun tarjouspyyntö valmisteltu.

Kesken

Kesken
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Hankkeen tavoitteet

Hankkeen pro- Hankkeen aikataulu Raportointi 1-4
jektiorganija arvioitu valmistusaatio
misaika

Vastuutaho

Salon sairaalan tulevaisuus

Salon sairaalan peruskorjaus tai uudisrakentaminen toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena on varmistaa tulevaisuuden
elinvoimaiset sairaalapalvelut Salossa.
Hankkeen onnistumisella saavutetaan
pitkäaikaisia elinvoima- ja hyvinvointivaikutuksia Saloon: hanke varmistaa
työpaikkojen säilymisen ja kuntalaisten monipuolisten terveyspalvelujen
saatavuuden sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Salossa.

Vuonna 2018 tehdään
toiminnallinen suunnittelu, vuonna 2019
rakentamisen suunnittelu, vuosina 2020 –
24 itse rakentaminen.

Sairaalan toiminnallinen
suunnittelu on edennyt
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti hyvässä
yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Henkilöstö on osallistettu valmisteluun.

Tunnin juna

Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Sitä varten
edistetään uuden junaradan rakentamista, joka kulkee Salosta suoraan
Lohjan kautta Helsinkiin ja on noin 40
kilometriä nykyistä rantarataa lyhempi.

Hankkeen toteuttaminen pyritään saamaan
kirjatuksi seuraavaan
hallitusohjelmaan.
Yleissuunnittelu tapahtuu vuonna 2020
ja sitä edeltävä vaikuttajaviestintä vuosina 2019–2020.

Kaupunginjohtaja
Yleissuunnittelu etenee
aikataulussa. Radan varren kaupunkien ja maakuntien kesken on tehty
voimakasta edunvalvontaa rahoituksen turvaamiseksi jatkosuunnittelulle ja rakentamiselle.

Toimenpiteen tila

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja

Kesken
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Hankkeen tavoitteet

Hankkeen pro- Hankkeen aikataulu Raportointi 1-4
jektiorganija arvioitu valmistusaatio
misaika

Vastuutaho

Toimenpiteen tila

Tulevaisuuden asumis- Käännetään kaupungin asukasluvun
ympäristö
kehitys positiiviseksi luomalla tulevaisuuden kaupungin laadukas, älykäs ja
kestävän kehityksen mukainen asumisympäristö yleiskaavallisen ohjelman, keskustan osayleiskaavan ja
muiden maankäyttösuunnitelmien mukaisesti. Uusien asuinalueiden kehittämisessä mietitään kansallisen profiilin
parantamista mahdollisissa yhteistyöhankkeissa, joita voidaan toteuttaa
strategiakauden päättyessä. Saavutettavuuden parantuminen esimerkiksi
Tunnin juna -hankkeen myötä mahdollistaa entistä paremmin Salon kehittämistä tulevaisuuden asuinympäristönä
kehittyvän Lounais-Suomen sekä kansallisen metropolialueen välisenä porttina.

Hankkeen tavoiteaikataulu tähtää suuremmassa kokonaisuudessa vuoteen 2035,
mutta strategiakauden päättyessä
vuonna 2026 Salon
keskusta-alueen
sekä moottoritien läheisyydessä olevien
taajamien kehityksen
uskotaan vauhdittuneen.

Asuntopoliittinen ohjelma Kaupunkikehityseteni kaupunkikehitysjohtaja
lautakunnasta kaupunginhallituksen käsittellyyn. Keskustan kehittämistä on suunniteltu
osallistavin menetelmin.

Kesken

Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä

KaupunkikehitysTavoiteaikataulu vuosi Kaupungin hankkiman
2035.
joukkoliikenteen kilpailu- johtaja
tukset tehty ja uuteen
järjestelmään siirtymisen
valmistelu etenee aikataulussa.

Kesken

Luodaan Saloon tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvat ja kestävän kehityksen mukaiset
matkaketjut kaupungin sisällä sekä
huippunopeat yhteydet kaupungin ulkopuolelle.
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Kaupunginhallituksen tuloskortit
Sujuvat prosessit
Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

1. Asiakaslähtöiset palvelut

1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla

1.1.1. Vähintään yhdellä
toiminnolla / palvelualue
mitataan asiakastyytyväisyys, Salo NPS, suosittelumittari, asteikko 110, tavoite 8

1.1.1. Roidu-mittauksia Johtoryhmä
tehdään n. 10 alueella
tällä hetkellä ja yhteenvetoa esitellään jpp/strategiakokouksissa kuukausittain. Arvionti perustuu nps-malliin.

Kesken

1.2. Palvelualueiden vä- 1.2.1. Laajennetun joh- 1.2.1. JPP-mittari, sujulillä on hyvin yhteensopi- toryhmän (JPP) kuukau- vat prosessit, 1-3 / tavat prosessit
sittainen strategian seu- voite 2
rantatyö

1.2.1. Jpp-työskentely

Kesken

2.1. Laadukas valmistelu
ja ennakoitava, läpinäkyvä ja tehokas päätöksenteko.

2.1.1.ValmisteluvaiHallintojohtaja
heessa on järjestetty
kuntalaisille kuulemistilaisuuksia ja päätätjille
mahdollisuuksia perehtyä asiaan . Tästä esimerkkinä Tunnin juna hankkeen yleisötilaisuus
sekä koulutilahankkeisiin
tutustumismahdollisuudet ja keskustelutilaisuus. Jätehuoltokysymyksiä on käsitelty kaupunginhallituksen, yrittäjien ja asiantuntijoiden
yhteisessä keskustelutilaisuudessa.
Tavoitteen on aktivoida
päätösten ennakkoarviointimenettelyn käyttöä.

2. Toiminta on hyvän
hallinnon periaatteiden
mukaista

1.1. Asiakaslähtöisyys
korostuu palveluiden
suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa

2.1.1. Valmistelun ja
päätöksenteon laatuun
panostetaan jatkuvan
parantamisen periaatteella

2.1.1. Muutoksenhakujen kautta muuttuneiden
päätösten määrä. Saatu
asiakaspalaute. Ennakkoarviointien määrä.

Vastuutaho

Kaupunginjohtaja

Toimenpiteen tila

Kesken
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Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen tila

Ennakkoarviointeja koskien pidetään toukokuussa johdon koulutus,
sähköiseen järjestelmään siirtymisestä.
3. Toiminnan ja talouden 3.1. Konsernitaseen tili- 3.1.1. Talous on tasapaitasapaino
kauden ylijäämä on posi- nossa suunnitelmakautiivinen
della eli vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin
poistot

3.1.1. Vuosikate/asukas,
tilikauden tulos, konsernitaseen ylijäämä
Vuosikate on vähintään
yhtä suuri kuin poistot,
suunnitelmakauden tavoitteena on vähintään
0-tulos, konsernitase
säilyy ylijäämäisenä

3.1.1. Talousarvio vuo- Talousjohtaja
delle 2019 on 4,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Vuosikate ei kata poistoja. Alijäämäinen tulos
tulee pienentämään taseessa olevaa ylijäämää.

Kesken

3.2. Investointien ja kärkihankkeiden omarahoitus on mahdollisimman
korkea

3.2.1. Investointien
omarahoitusaste (%),
lainat/asukas, omavaraisuusaste (%)
Omarahoitusaste vähintään 75%, asukaskohtainen laina on keskimääräistä alemmalla tasolla,
omavaraisuusaste yli
55%

3.2.1. Kaupungin laina- Talousjohtaja
kanta on huhtikuun lopussa 96,2 milj. euroa,
kun se tilinpäätöksessä
2018 oli 98,2 milj. euroa. Toimintaa on jouduttu rahoittamaan lyhytaikaisella kuntatodistuslainalla maksuvalmiuden turvaamiseksi. Asukaskohtainen laina on
tällä hetkellä 1.842 euroa (1.876 euroa).

Kesken

3.2.1. Talouden kantokyvyn kestävä investointiohjelma
Tilikauden tulos on positiivinen
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Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet
1. Asukasluku kehittyy
positiivisesti

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

1.1. Asukasluvun positii- 1.1.1. Tarjotaan hyvät
vinen kehitys
asumisedellytykset ja
laadukkaat palvelut

1.1.1. Asukasluku vähintään edellisen vuoden
vastavan kuukauden tasolla

Johtoryhmä
1.1.1. Maaliskuun asukasluku oli 52 285, joka
oli vuoden takaiseen verrattuna 573 pienempi.

Kesken

1.2. Työskentely- ja
1.2.1. Etätyötiloja käytyössäkäyntiedellytysten tettävissä muualla työsparantaminen mm. etä- kentelevillä
työ- ja pendelöintimahdollisuuksia kehittämällä.

1.2.1. Salo IoT Campuk- 1.2.1. Campuksen coJohtoryhmä
sen cowork-tila ja muita wroking tuotteet valmiit.
etätyömahdollisuuksia

Kesken

1.2.2. Valmistelu etenee Johtoryhmä
aikataulussa. Raportoitu
tarkemmin kärkihankkeissa.

Kesken

1.3.1. Salolaisten osallis- 1.3.1. Vuosittainen mie- 1.3.1. Rekrytointiproses- Johtoryhmä
taminen positiivisen mie- likuvamittaus
sin uudistaminen on
likuvan rakentamiseen
vielä hyväksymättä.
Rekrytointien yhteydessä
positiivisen työnantajakuvan rakentaminen.

Kesken

Johtoryhmä
1.3.2. Toimivan työyhteisön kärkihankkeen ja
henkilöstön terveellisten
elintapojen kehittämisen
toimenpiteet.

Kesken

1.2.2. Kärkihankeliikenneyhteyksien toteutuksen edistäminen ja Salon
joukkoliikenteen toteuttaminen työmatkayhteyksiä tukevalla tavalla
1.3. Koko kaupunkiyhteisö rakentaa positiivista Salo-kuvaa.

1.3.2. Kaupungin henkilöstön yhteenkuuluvuuden tunteen parantaminen.

2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille

1.2.2. Tunnin Junan ja kt
52 II vaiheen toteutumisen varmistaminen valtuustokauden aikana.
Kaupungin ostama joukkoliikenne tukee työmatkayhteyksiä.

1.3.2. Työtyytyväisyyskyselyn vastausten muutokset, tavoite Taplause
3
NPS - Salo työpaikkana
mittaus, tavoite 3

Vastuutaho

2.1. Salon IOT-Campuk- 2.1.1. Toiminnan etene- 2.1.1. Käyttöasteen seu- 2.1.1. Tilojen käyttöaste Kaupunkikehityssen käyttöaste kehittyy minen suunnitelmien
ranta
kehittyy suotuisasti, Val- johtaja
– yritysten ja työpaikko- mukaisesti
met Automotiven hankjen määrän jatkuva
keen myötä.
kasvu.

Toimenpiteen tila

Kesken
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2.2. Kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ovat lähellä
maan keskimääräistä

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

2.2.1. Positiivinen asu2.2.1. kunnallisveropro- 2.2.1. Vuodelle 2019 ei Johtoryhmä
kasluku- ja työpaikkake- sentti, kiinteistöveropro- ole korotuksia (pl. uusi
voimalaitos).
hitys
sentitEi korotuksia nykyiseen tasoon: Kunnal- Maan keskimääräinen
lisvero 20,75%, Kiinteis- kunnallisveroprosentti on
töverot, vakituinen
19,88 %.
0,55%, yleinen 0,93%,
muu asuminen 1,30%,
rakentamaton rakennuspaikka 3,0%, voimalaitos 2,0%

Toimenpiteen tila
Kesken

2.3.1. Työpaikkojen
määrä kasvaa, Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat

2.3.1. Maaliskuun työttö- Kaupunkikehitysmyysprosentti oli 10,2 % johtaja
joka on alhaisin 10 vuoteen.

3. Vahvistaa ja monipuo- 3.1. Salolaisen osaamis- 3.1.1. Tiivis korkeakoulistaa salolaista osaapohjan vahvistaminen
luyhteistyö; yritykset ja
mista
opiskelijat (harjoittelut,
opinnäytetyöt jne.), uudet koulutukset, tutkimusyhteistyö, TFT, FITech

3.1.1. Opiskelijoiden ja
korkeasti koulutettujen
osuus asukkaista

Apulaiskaupungin- Kesken
3.1.1. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n Salon johtaja
toimintojen siirto IoT
campukselle on edistänyt
opiskelijoiden ja yritysten yhteistyötä.
Koulutusvientihanke
käynnistyi, mutta ongelmia on ollut opiskelijoiden maahantuloluvissa.

4. Toimii vahvana kump- 4.1. Yrittäjyysilmapiiri
panina yrityksille ja
paranee
muille toimijoille

4.1.1. Salon asema eri
mittauksissa paranee (VSuomen yrittäjien ja
OP:n vuosittainen maakuntaennuste, Suomen
yrittäjien kysely 2 vuoden välein)
Yritysten määrä

Kaupunkikehitys4.1.1. Elinkeinopoliittiseen ohjelmaan liittyen johtaja
ollaan kevään aikana
valmisteltu ja aktivoitu
kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen yhteistä mallia
yritysvaikutusten ennakkoarviointeihin.

Kesken

4.2. Tuotteistetaan Salo- 4.2.1. Aktiivinen yrityk- 4.2.1. valtuustokauden
kehitysalustana- malli
siä, korkeakouluja ja tut- aikana 2-3 ekosysteemin
kimuslaitoksia yhdistäedistäminen
vien ekosysteemien syntymisen tukeminen (esimerkiksi future mobility)

4.2.1. Älykaupunkihanke Kaupunkikehitysjohtaja
etenee ja toisaalla etenee Valmet Automotiveasiaan liittyvä isompi
hankevalmistelu.

Kesken

2.3. Työllisyystilanne pa- 2.3.1. Aktiiviset yritysranee
ja työllisyyspalvelut

4.1.1. Yrittäjäjärjestöjen
kanssa tehty tavoitesopimus
Elinkeinopoliittinen ohjelma

Kesken
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Keskeiset keinot

1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti
palveluja ja toimintatapoja

1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva
palvelurakenne. Reunaalueiden kuntakeskuksissa säilyy alakoulu,
päiväkoti sekä liikuntaja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut.

1.1.1. Palvelurajat ylittä- 1.1.1. Toteutuneet uuvien monikäyttöisten ti- denlaiset tilaratkaisut
laratkaisujen toteuttaminen

1.1.1. Oppimisympäris- Johtoryhmä
töselvityksen 2.vaiheen
työ on käynnissä ja etenee hyvin.
Kirkonkylän koulun tilat
suunniteltu monikäyttöisiksi (opetus, varhaiskasvatus, kansalaisopisto, liikuntapalvelut).
Märynummen päiväkodin
ja koulun tilat suunniteltu monipuoliseen
käyttöön yhteistyössä
nuorisopalvelujen ja kyläyhdistyksen kanssa.

Kesken

1.2. Sote- ja maakuntauudistuksen ja sen jälkeisen kunnan valmistelu
toteutetaan kaupungin
asettamien tavoitteiden
mukaisesti ja järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa

1.2.1. Salo 2021 hanke
viedään loppuun tällä
valtuustokaudella ja uuden kunnan valmistelu
on keskiössä
Aktiivinen osallistuminen
sote- ja maakuntavalmisteluihin

1.2.1. Maakuntakokouk- Hallintojohtaja
siin osallituvein henkilöiden koordinaatiokokous
on lopetettu, sote-uudistuksen kaaduttua. Salon
omaan organisaatiota
koskeva tarkastelu on
aloitettu, ja lähtee liikkeelle ensin tehtävällä
kyselyllä.

Kesken

1.3. Joka päivä parempi 1.3.1. Uuden toimintaSalo - jatkuvan paranta- mallin eteneminen
misen toimintamalli ja
strategian onnistunut
jalkautus

Mittari ja tavoitetaso

1.2.1. Muutoshankkeen
onnistuminen uuden
kunnan luomisessa
Kh:n asettamien tavoitteiden toteutuminen
maakuntavalmistelussa

Raportointi 1-4

Vastuutaho

1.3.1. JPP-mittari, luova 1.3.1. Strategiatyö ete- Johtoryhmä
edelläkävijä, 1-3 / tanee hyvin, haasteena on
voite 2
se, että muutamilla palvelualueilla ei olla päästy
eteenpäin päivittäisjohtamisen mallin kanssa.

Toimenpiteen tila

Kesken
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1.4. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä
toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

1.4.1. Lean-ajattelun
hyödyntäminen
Kokeilukulttuurin edistäminen
Digitalisaation edistäminen

1.4.1. Tulokset lean-toiminnasta
Kokeilukulttuurijärjestelmän luominen, uusien
toimintatapojen määrä
JPP-luova edelläkävijä
arvio 1-3, tavoite 2

1.4.1. Lean-toiminta on Kehityspäällikkö
painoittunut uuden strategian myötä vahvasti
uudenlaisen päivittäisjohtamisen mallin luomiseen. Toki yksittäisiä
hankkeita ja toimenpitä
on tehty.

Kesken

1.4.2. Pyritty löytämään Johtoryhmä
uusia ja tuoreita toimintatapoja, mutta niitä ei
aina ole toivotusti pystytty toteuttamaan.

Kesken

1.4.2. Toimivan työyh1.4.2. Kokeilujen ja uuteisön kärkihankkeen si- sien toimintatapojen
sällöiksi valitaan uusia ja määrä
tuoreita toimintatapoja.
2. Hyvinvoiva kuntalainen

2.1. Hyvinvointitietojen
hyödyntäminen

Vastuutaho

Toimenpiteen tila

2.1.1. Hyvinvointisuunni- 2.1.1. Suunnitelman pai- 2.1.1. Hyvinvointiraportti Apulaiskaupungin- Kesken
telman toteuttaminen
nopisteiden kattava to- on valmistunut ja toimie- johtaja
teuttaminen / indikaatto- linkäsittelyssä.
rit
2.1.2. Yhteisöllisyyden ja 2.1.2. Osallistamisen ta- 2.1.2. Osallistamiseen
osallisuuden lisääminen poja käytössä kaikilla
liittyvä valmistelutyö on
palvelualueilla
menossa johtoryhmän
käsittelyyn loppukevään
aikana.
2.1.3. Terveyttä edistä- 2.1.3. Tea-viisarin ja
vät ratkaisut ja aktiivisen FinnSote-kyselyn tulokelämäntavan kehittämi- set; tavoite yli 50 %
nen

Johtoryhmä

Kesken

Apulaiskaupungin- Kesken
2.1.3. Syksyn 2018 liijohtaja
kunnan TEAviisarin tulosten perusteella Salon
vahvuuksia ovat lähiliikuntapaikat, liikuntaneuvonta ja tilojen laaja
maksuttomuus yhdistystoimintaan.
Kulttuurin TEAviisarin
kyselyyn on vastattu, tuloksia saadaan syksyllä.
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Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen tila

2.1.4. Kiusaamisen ja
syrjäytymisen vähentäminen

2.1.4. Tea-viisarin ja
kouluterveyskyselyn tulokset; tavoitetaso: tulosten paraneminen aikaisempaan verrattuna

2.1.4. Koulukyselyn tu- Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja
lokset saadaan loppuvuodesta.
Tea-viisarin tulosten perusteella käytänteet kiusaamisen puuttumiseksi
ja seuranta kiusaamiseen ovat toteutuneet
hyvin.
Lukioissa toteutuu keskeyttämisvaarassa olevien oppilaiden tukeminen.

Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa
perustehtävän tekemisen
laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti

1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin, kunnallisiin sopimuksiin ja kaupungin ohjeistuksiin.

1.1.1. Johtamisperiaat- 1.1.1. Johtamisosaamiteiden käsittely, avaami- sen mittaaminen.
nen ja niihin kouluttaminen esimiesinfoissa ja
johtamistilaisuuksissa.

1.1.1. Kaupunginjohtajan johtamisiltapäivä,
esimiesinfot, esimiesten
perehdytystilaisuus, henkilöstöpalveluiden jatkuva tuki esimiehille.
Esimiestyön arviointi
(johtamisosaamisen mittaaminen) tehdään lokakuussa.

Kaupunginjohtaja, Ei aloitettu
Kesken
Palvelualueiden
johtajat , Henkilöstöpäällikkö, Apulaiskaupunginjohtaja

2. Työhönsä sitoutunut
ja vastuullisesti työnsä
kehittämiseen osallistuva
henkilöstö

2.1. Henkilöstö ymmärtää oman roolinsa kaupungin kokonaisuudessa
ja osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen.

2.2.1. Kehityskeskuste- 2.1. Kehityskeskustelulut
jen kooste
Henkilöstöohjelman mu- Henkilöstökysely
kaiset toimenpiteet

2.1. Strategian jalkautusta käsitelty esimiesten kanssa, strategiaa
tuotu työntekijöiden tietoisuuteen aiempaa paremmin =JPP-taulut ja
JPP palaverit.
Henkilöstön osallistamista lisätty.

Kaupunginjohtaja, Kesken
Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat ,
Esimiehet

Osaava henkilöstö
Toimenpiteen tila
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3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen tila

2.2. Henkilöstö toimii rakentavassa vuorovaikutuksessa ja voi hyvin
työssään.

2.2.1. Henkilöstöohjelman mukaiset toimenpiteet.
Toimivan työyhteisön
kärkihankkeen sisältämät toimenpiteet.
Henkilöstön terveellisten
elämäntapojen tukeminen.

2.2.1. Henkilöstökysely,
johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot,
Kevan avaintiedot.

2.2.1. Henkilöstön osallistamista lisätty, henkilöstöviestinnän kanavia
arvioitu ja jonkin verran
kehitetty.

Kaupunginjohtaja, Ei aloitettu
Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat ,
Henkilöstöpäällikkö, Esimiehet

3.1. Palvelualueiden
johto seuraa ja osallistuu
riittävästi valtakunnallisiin ja alueellisiin keskusteluihin ja tunnistaa
oman toimialansa tulevaisuuden haasteet.
Koulutussuunnittelussa,
kehityskeskustelujen
osaamiskartoituksissa ja
työkyvyn tuen toimenpiteissä huomioidaan ennakoiden nämä tulevaisuuden näkymät.

3.1.1. Lisätään esimiesten ja palvelualueiden
välistä keskustelua osaamisen ja työkyvyn haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä. Luodaan ja otetaan käyttöön
helposti muunneltavia
koulutuskäytäntöjä,
työssä oppimisen menetelmiä ja työkyvyn tuen
toimenpiteitä.

3.1.1. Henkilöstön koulutason selvittäminen
Ossista. Koulutusseuranta. Koulutukseen
osallistumattomien
osuus enintään 25%.

3.1.1. Henkilöstön tutkintotietojen kirjaaminen
Ossiin on vielä palvelualueilla kesken.
Koulutuksiin on huhtikuun loppuun mennessä
osallistunut 1.435 henkilöä (44 %).

Kaupunginjohtaja, Kesken
Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat ,
Henkilöstöpäällikkö, Esimiehet
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Hyvinvointipalvelut
Tuloskortit
Sujuvat prosessit
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Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

1. Asiakaslähtöiset palvelut

1.1.1. Asiakas- ja asukastiedon kerääminen ja
hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa

1.1.1.1. Olemassa olevien työkalujen käyttöönotto ja/tai hyödyntäminen

1.1.1.1. Asiakaspalautetta kerätään Sotepalveluissa sekä jatkuvina kyselyinä että kohdennettuina, vuosittaisina asiakaspalautekyselyinä. Roidun käytön
laajentaminen terveyspalveluiden lisäksi vanhuspalveluihin.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat

1.1. Asiakaslähtöisyys
korostuu palveluiden
suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa

1.1.2. Uusien ratkaisujen 1.1.2.1. Asiakastyytyväilöytäminen asiakastarsyys SaloNPS-suosittelupeiden pohjalta
mittarin käyttöönotto soveltuvin osin

Toimenpiteen
tila

1.1.2.1. Välittömän asia- Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualukaspalautteen nopeasti
eiden johtajat
mahdollistavat Roidulaitteet ovat olleet alkuvuoden ajan käytössä
vapaa-ajan palveluissa.
Neljän kuukauden aikana
vastaajia on ollut yhteensä 9.396, näistä
4.529 uimahallissa,
3.920 jäähallissa, 635
elektroniikkamuseossa ja
taidemuseossa (tammikuun alku) ja 312 pääkirjastossa. Saatu palaute on vahvasti positiivista, uimahallin ja
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Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

museoiden keskiarvo on
8,82, pääkirjaston 8,44
ja jäähallin 7,03. Jäähallin laitteeseen kohdistui
nuorten pilailua ja nollan
toistuvaa “hakkaamista”.
1.1.3. Osallistaminen ja
palvelumuotoilu

1.1.3.1. FinSote –tutkimus kysely toteutuu
2019

1.1.3.1.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat

1.1.3.2. Asiakasraadit,
1.1.3.2. Lastensuojelun Apulaiskaupungin- Kesken
kokemusasiantuntijoiden sijaishuollon asiakasraa- johtaja, Palvelualukäyttö
din käyttöönottoa valeiden johtajat
mistellaan.
Lasten parlamentti aloitti
toimintansa.
1.2. Palvelualueiden väli- 1.2.1. Prosessien systeset, sisäiset ja ulkoiset
maattinen seuranta ja
prosessit ovat saumatto- kehittäminen – laatutyö
mia ja sujuvia.

1.2.1.1. Palvelualueiden
välisten prosessien kuvaaminen ja parantaminen (1/palvelualue/vuosi)

1.2.1.1.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat

1.2.2. Järjestelmällinen
asiakaspalautteiden kerääminen

1.2.2.1. Säännölliset
asiakastyytyväisyys-kyselyt, tavoitteena keskimääräistä parempi taso

1.2.2.1. PerhesosiaaliApulaiskaupungin- Kesken
työn eri tiimien (kasva- johtaja, Palvelualutus- ja perheneuvola,
eiden johtajat
lastensuojelun avo- ja sijaishuolto, Paavola) asiakaspalautekyselyiden
keskiarvo oli 3,6-4,1 (asteikko 1-5) eli tavoitetaso saavutettiin.

1.2.2.2. Terveyspalveluissa, ROIDU, tyytyväisyys 70 (asteikolla 0100)

1.2.2.2. Terveyspalveluissa keskimääräinen
Roidu-arvo on toukokuussa 80.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat

1.2.2.3. Asiakaspalautteet

1.2.2.3.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat
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Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

1.2.3. Asiakaslähtöisyys 1.2.3.1. Asiakasproses– ”ensimmäisen kontak- sien päivitykset laatutin periaate”
työssä

1.2.3.1. Jatkuvaa toimin- Apulaiskaupungin- Kesken
taa prosessikuvausten
johtaja, Palvelualupäivittämisen yhteyeiden johtajat
dessä.

1.2.4. Asiakasrajapinnassa olevan henkilöstön
osallistaminen kehitystyössä.

1.2.4.1. Laatutyön kehit- Apulaiskaupungin- Kesken
tämiskohteiden kautta
johtaja, Palvelualujatkuvaa toimintaa.
eiden johtajat

Apulaiskaupungin- Kesken
1.2.5. Ajasta ja paikasta 1.2.5.1. Sähköisten pal- 1.2.5.1. Verkkomaksariippumattomat palvelut veluiden lisääminen
misen lisäämistä vapaa- johtaja, Palvelualuajan palveluissa työste- eiden johtajat
tään. Liikuntapalvelujen
tilavaraukset tehdään
kaikki sähköisesti.
Verkkokauppa otettu
käyttöön nuorisopalveluissa.
2. Toiminnan ja talouden 2.1 Asiakastarpeita vas- 2.1.1. Palveluverkon jat- 2.1.1.1. Palvelujen kustasapaino
taavat palvelut
kuva kehittäminen toimi- tannukset ovat vertailuviksi
kuntien tasoa,

Apulaiskaupungin- Kesken
2.1.1.1. Vuoden 2018
nettokustannuksista saa- johtaja, Palvelualueiden johtajat
daan tietoa loppuvuodesta.

Aktiivinen yrittäjyys
Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

1. Asukasluku kehittyy
positiivisesti

1.1.1. Hyvinvointipalvelut ovat laadukkaita ja
helposti saatavilla

1.1.1.1. Salo NPS sovel- 1.1.1.1. Terveyspalvelui- Apulaiskaupungin- Kesken
tuvin osin.
den rakennetta kehitejohtaja, Palvelualutään asiakastarpeiden
eiden johtajat
mukaisesti.

1.1. Koko kaupunkiyhteisö rakentaa positiivista Salo-kuvaa

1.1.2. Viestintä ja markkinointi: palveluiden laadun tuominen näkyväksi

Raportointi 1-4

1.1.2.1.

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat
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Keskeiset keinot

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

1.1.3. Tuodaan esille onnistuneita palvelumalleja

1.1.3.1. Neljä uutta
Apulaiskaupungin- Kesken
omatoimikirjastoa otet- johtaja, Palvelualutiin käyttöön alkuvuoeiden johtajat
desta (Kisko, Kuusjoki,
Suomusjärvi, Särkisalo).

1.1.4. Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen

1.1.4.1. Liikuntapaikkojen kunnossapidon sähköistä työkalua selvitetään.

2. Vahvistaa ja monipuo- 2.1. Korkeakoulut ja yli- 2.1.1. Monialaisen täylistaa salolaista osaaopistot Salon elinvoiman dennyskoulutuksen
mista
edistäjänä / Koulutustar- hankkiminen
jonta, opinnäytetyöt ja
tutkimushankkeet

3. Toimii vahvana kump- 3.1. Palvelujen ja hanpanina yrityksille ja
kintojen monipuolistamimuille toimijoille
nen / Hankintapoliittisen
ohjelman noudattaminen

Mittari ja tavoitetaso

2.1.1.1. Toteutuneet
koulutukset, lakisääteisen koulutusvelvollisuuden toteutuminen 100%

3.1.1 Markkinavuoropu- 3.1.1.1. Yritysilmapiiriheluiden tehostaminen, kyselyt
jo muodostuneiden hyvien toimintatapojen kehittäminen

3.2. Hankintapoliittisen
3.2.1. Toimintatapojen
ohjelman noudattaminen kehittäminen

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat

2.1.1.1. Toteutuneet
Apulaiskaupungin- Kesken
täydennyskoulutustiedot johtaja, Palvelualusaadaan vuoden lopussa. eiden johtajat
Koulutussuunnitelmat on
tehty palveluissa ja kouluttautuminen on jatkuvaa.
3.1.1.1. Terveyspalvelui- Apulaiskaupungin- Kesken
den yhteistyö Syty ry:n johtaja, Palvelualukanssa Hyvinvointipiste eiden johtajat
Linjurissa.
3.2.1.1. Terveyspalveluissa toimitaan hankintapoliittisen ohjelman
linjausten mukaisesti.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat
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Keskeiset keinot

1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti
palveluja ja toimintatapoja

1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva
palvelurakenne.

1.2. Toimivat lähipalvelut.

Raportointi 1-4

Vastuutaho

1.1.1. Palvelurajat ylittä- 1.1.1.1. Toteutuneet uuvien monikäyttöisten ti- denlaiset tilaratkaisut
laratkaisujen toteuttaminen

1.1.1.1. Perniön uutta
koulua suunniteltu monialaisesti. Märynummen
koulua ja päiväkotia
suunniteltu monialaisesti
ja yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Lasten ja
nuorten palveluiden
johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja

1.2.1. Toimintakulttuurin
ennakkoluuloton ja rohkea kehittäminen

1.2.1.1.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat

1.3.1.1.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Lasten ja
nuorten palveluiden
johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja

1.3. Sote- ja maakunta- 1.3.1. Uusi kunta suunnitellaan yhdessä
uudistuksen jälkeisen
kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestämislain
mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021
hanke viedään loppuun
tällä valtuustokaudella
1.4. Joka päivä parempi
Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja
strategian onnistunut
jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta

1.4.1. Soten laatujärjestelmä: jo tehdyn laatutyön hyödyntäminen ja
laajentaminen

Mittari ja tavoitetaso

1.3.1.1. Palvelualueet
ovat mukana kaikessa
valmistelussa

Toimenpiteen
tila

1.4.1.1. SOTE:n kaikilla Apulaiskaupungin- Kesken
palvelualueilla on voijohtaja, Palvelualumassa oleva laaduntun- eiden johtajat
nustus ja laatutyötä tehdään suunnitelmallisesti.
Varhaiskasvatuksessa
käytössä systemaattinen
laadunhallintajärjestelmä
ja auditoinnit.

1.4.2. Kehityskeskuste- 1.4.2.1. Kehityskeskus- 1.4.2.1. Kehityskeskuslujen hyödyntäminen tu- telut käydään 100 %:sti. telut ovat käynnissä.
kemaan strategian jalkautusta strategia- ja
lean-koulutus keskitetysti

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat
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2. Hyvinvoiva kuntalainen

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

1.4.2.2. Osallistujamää- 1.4.2.2.
rät, vuoden 2019 loppuun mennessä kaikki
esimiehet ovat käyneet
jossain leankoulutuksessa

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat

1.4.2.3. Otettu käyttöön 1.4.2.3.
ja hyödynnetään (1 yksikkö/palvelu-alue).

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat

1.4.3. Päivittäisjohtamisen taulun hyödyntäminen

1.4.3.1. Sotessa päivit- Apulaiskaupungin- Kesken
täisen johtamisen tauluja johtaja, Palvelualuon otettu käyttöön.
eiden johtajat

1.5.1. Kokeilukulttuurin
1.5. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennak- edistäminen
koluulottomasti nykyisiä
toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja

1.5.1.1. Käyttöön otettu- 1.5.1.1. Verkkokauppa
Apulaiskaupungin- Kesken
jen uusien toimintatapo- otettu käyttöön nuoriso- johtaja, Palvelualujen määrä (1/palvelu)
palveluissa.
eiden johtajat

2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen
/ keskeiset mittarit

1.5.2. Leanaus

1.5.2.1.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat

1.5.3. Palvelujen digitalisointi

1.5.3.1.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat

2.1.1. Väestön ylipainon 2.1.1.1. Ohjelma käynvähentäminen ja liikku- nistyy
misen lisääminen yli palvelualuerajojen yhteistyöllä, lihavuus laskuun ohjelma

2.1.1.1.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat ,
Johtava hoitaja

2.1.1.2. Kouluterveysky- 2.1.1.2. Kouluterveysky- Apulaiskaupungin- Kesken
selyt
selyt tehty ja tulokset
johtaja, Palvelualusaadaan loppuvuodesta. eiden johtajat ,
Johtava hoitaja
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Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

2.1.1.3. FinSote –kyselyn toteuttaminen työikäisille 2019

2.1.1.3.

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat ,
Johtava hoitaja

2.1.2. yhteisöllisyyden ja 2.1.2.1. uudet yhteistyö- 2.1.2.1. Vuosittainen
Apulaiskaupungin- Kesken
osallisuuden lisääminen kohteet
kulttuurifoorumi on pe- johtaja, Palvelualuyhteistyössä kolmannen
rustettu ja kulttuurieiden johtajat
sektorin kanssa
kumppanit työryhmä,
jossa yhdistykset ja kulttuuripalvelut tekevät yhteistyötä.
2.1.3. perhekeskustoimintamallin rakentaminen

2.1.3.1. malli valmis ja
toiminnassa

2.1.4. Terveyttä edistä- 2.1.4.1. Tea-viisarin tuvät ratkaisut ja aktiivisen lokset, FinnSote-kyselyn
elämäntavan kehittämi- tulokset
nen

2.1.3.1. Perhekeskustoi- Apulaiskaupungin- Kesken
mintamalli on valmis,
johtaja, Sosiaalipalkäyttöön ottoa valmistel- veluiden johtaja
laan.
2.1.4.1. Syksyn 2018 lii- Apulaiskaupungin- Kesken
kunnan TEAviisarin tujohtaja, Palvelualulosten perusteella Salon eiden johtajat
vahvuuksia ovat lähiliikuntapaikat ja tilojen
laaja maksuttomuus yhdistystoimintaan. Liikuntaneuvonta on myös
edistyksellistä. Voimavarat ovat heikot esim. liikuntasuunnittelun
osalta. Kulttuurin TEAviisarin kyselyyn on vastattu, tuloksia saadaan
syksyllä.
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Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

2.1.5. Kiusaamisen ja
syrjäytymisen vähentäminen

2.1.5.1. Tea-viisarin tulokset, kouluterveyskysely

2.1.5.1. Koulukyselyn
Apulaiskaupungin- Kesken
tulokset saadaan loppu- johtaja, Palvelualuvuodesta.
eiden johtajat
Tea-viisarin tulosten perusteella käytänteet kiusaamisen puuttumiseksi
ja seuranta kiusaamiseen ovat niin perusopetuksessa kuin lukiokoulutuksessa toteutuneet
hyvin. Lukiossa suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi on toteutunut erittäin hyvin. Lukioissa toteutuu hyvin yhteinen käytäntö keskeyttämisvaarassa olevien
opiskelijoiden tukemiseksi sekä keskeyttämisen syiden seuranta,
samoin puuttuminen
poissaolojen ennaltaehkäisyyn.
Seksuaalisen häirinnän
tunnistaminen ja siihen
puuttuminen toteutuu
hyvin kouluissa. Kehitettävää löytyy poissaolojen
toimintamallin ilmoittamisesta huoltajille, joka
Salossa toteutuu vaihtelevasti,
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Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

1.1.1. Johtamisosaamisen mittaaminen.

1.1.1. TerveyspalveluiApulaiskaupungin- Kesken
den esimiehet osallistu- johtaja, Palvelualuvat kaupungin järjestä- eiden johtajat
miin esimiesinfoihin ja
muihin esimiehille suunnattuihin koulutuksiin.

1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa
perustehtävän tekemisen
laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti

1.1 Johtaminen ja esiJohtamisperiaatteiden
miestyö perustuvat Sa- jatkuva jalkauttaminen
lon kaupungin johtamis- ja perehdytys
periaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen

2. Työhönsä sitoutunut
ja vastuullisesti työnsä
kehittämiseen osallistuva
henkilöstö

2.1. Henkilöstö tunnistaa Kehityskeskustelut, kou- 2.1. Kehityskeskustelukaupunkistrategian ja vi- lutus, perehdytys ja työ- jen kooste
Henkilöstökysely
sion vaikutukset omaan paikkapalaverit
työhönsä ja näkee oman
roolinsa tärkeänä osana
kaupungin palvelukokonaisuudessa

2.1. Kehityskeskustelut
käynnissä.

2.2. Henkilöstö voi hyvin Työyhteisön hyvinvointyössään / henkilöstöky- nin kehittäminen
sely, johtamisosaamisen
arviointi

2.2. Henkilöstökysely,
johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot,
Kevan avaintiedot.

2.2. Terveyspalveluissa Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualujärjestetään säännöllisesti esimiesten johtami- eiden johtajat
sen ja kehittämiseen
kohdentuvia koulutuspäiviä.

Korkeakoulu- ym. oppi3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehi- laitosyhteistyö
tetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset
huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi

3.1. Toteutuneet koulu- 3.1. Opettajien ja rehto- Apulaiskaupungin- Kesken
tuspäivät ja oppilaitosyh- reiden muutosvalmennus johtaja, Palvelualuteistyö
eiden johtajat
ja koulutus toteutettu
yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen

Apulaiskaupungin- Kesken
johtaja, Palvelualueiden johtajat
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Terveydenhuollon palvelut
Terveyspalvelujen alkuvuoden toimintaan on merkittävästi vaikuttanut VRE-bakteerin leviäminen vuodeosastolle potilassiirron yhteydessä. Tästä on aiheutunut merkittävästi lisätyötä
henkilöstölle ja myös merkittäviä lisäkustannuksia.
Salon sairaala 2023 toiminnallinen suunnittelu on loppusuoralla. Suunnittelu on edennyt
hyvässä yhteistyössä VSSHP:n edustajien kanssa.
Hoitohenkilökunnan sijaisten saaminen on huomattavasti vaikeutunut johtuen työterveyshuollon yt-neuvottelujen aiheuttamasta vakanssien täyttökiellosta.
Suun terveydenhuollon vakansseihin on saatu rekrytoitua työntekijöitä.

Vanhuspalvelut
Kaupungin strategian jalkauttamiseksi päivittäisen johtamisen tauluja on otettu käyttöön
kotihoidossa ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Vanhuspalveluiden johtoryhmä tulee pilotoimaan virtuaalista taulua. Roidu asiakastyytyväisyysmittarin käyttöönottoa vanhuspalveluissa on valmisteltu.
Salo lähti mukaan 14.1.2019 alkaen maakunnalliseen puhelinpalveluun. Ikäihmiset ja
omaishoitajat saavat ohjausta ja neuvontaa palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä maakunnallisen puhelinpalvelun kautta. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 915 välisenä aikana.
Kotihoidon varahenkilöstön loput 10 hoitajaa aloittivat työnsä tammikuun alussa.
Rai-järjestelmä on otettu alkuvuodesta käyttöön kotihoidossa. Rai-järjestelmä on standardoitu, monipuolinen tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan
palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.
Vanhuspalveluiden kehittämisohjelman laadinta aloitettiin huhtikuussa.

Sosiaalityönpalvelut
Sosiaalityön palvelut saivat SHQS –laaduntunnustuksen 8.3.2019. Laaduntunnustus on voimassa 7.3.2022 saakka. Laatutyö etenee eri palveluissa suunnitellusti: itsearvioinnit on
tehty, kehittämiskohteet valittu ja sisäiset auditoinnit tehdään toukokuun loppuun mennessä. Kaupungin strategian jalkauttamiseksi päivittäisen johtamisen taulut on otettu käyttöön tai ollaan kevään aikana ottamassa käyttöön ainakin esimies- ja tiimitasolla. Ympärivuorokautisten yksiköiden osalta toteutustapaa vielä pohditaan.
Henkilöstön vaihtuvuutta on ja erityisesti sosiaalityöntekijöiden saatavuus on edelleen vaikeaa. Asiakastietojärjestelmän uudistustarve on realisoitunut alkuvuoden aikana ja tähän
työhän on varattu resurssia kuluvalle vuodelle siten, että aikuis- ja vammaissosiaalityön
päällikön sijaisuutta ei täytetty, vaan palkattiin ma. projektiasiantuntija.
Dokumentointia on kehitetty niin, että koko sosiaalityön palveluissa on alkuvuodesta asetettu asiakassuunnitelmien laatimista koskeva tavoite. Tavoitteena on, että ainakin 50 prosentilla asiakkaista on olemassa ajantasaiset asiakassuunnitelmat kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden loppuun mennessä tavoitteena on 100%:n kattavuus.
Perhesosiaalityö
Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin ja tarpeenmukaisen lastensuojelun tarpeen arvion
määräajoissa pysyminen on tuottanut pitkään hankaluuksia suurten asiakasmäärien ja
työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi. Sosiaalityöntekijäresurssia paikkaamaan jouduttiin
Sointuun ostamaan sosiaalityöntekijän työpanosta ajalle 11.2.-11.4.19., jotta lakisääteiset
määräajat saataisiin hallintaan. Työpanoksen avulla tilanne parani niin, että ajalla 1.1.30.4.19 kaikki selvitykset ovat valmistuneet alle kolmen kuukauden aikana. Myös ilmoitusten vireille tulot oli saatu käsiteltyä lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä.
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Valtakunnallisen LAPE-kärkihankkeen maakunnallinen Lupa-auttaa hanke päättyi viime
vuoden lopulla. Hankkeen aikana työstettyjä kehittämisteemoja eteenpäin viemään on perustettu alkuvuodesta kehittämistyöryhmä, jossa Salolla on kaksi edustajaa. Kehittämistyöryhmä toimii yhteistyössä maakunnan muutosagentin kanssa. Systeemisen mallin edelleen
juurruttamiseksi on maakunnallisesti sitouduttu THL:n SyTy-hankkeeseen, jossa maakunnan osalta koordinaattorina toimii Salon kaupungin perhesosiaalityön päällikkö. Salon kaupunki on sitoutunut myös kouluttamaan edelleen systeemisen mallin käytännön osaajia yhteistyössä muiden maakunnan kouluttajien kanssa, ja THL:n toteuttamaan, maaliskuussa
alkaneeseen kouluttajakoulutukseen osallistuu myös yksi Salon edustaja. Maakunnallista
suunnittelua on jatkettu myös perheoikeudellisten palveluiden osalta, ja Turku on laatinut
oman ehdotuksena yksikön organisoinnin ja isäntäkuntana toimimisen osalta muille kunnille.
Työntekijöiden vaihtuvuus soinnussa, perhetiimissä ja lastensuojelun avohuollossa ollut
suurta. Vaihtuvuutta selittää pitkälti perhevapaiden tuomat sijaisuudet ja työntekijöiden
hakeutuminen eteenpäin työurallaan. Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on alkuvuodesta ollut runsaasti haasteita. Kaikki tämä työntekijävaje on heijastunut suoraan asiakasprosesseihin ja muiden työntekijöiden kuormittuvuuteen. Myös perhetiimin ja Paavolan perhekuntoutuskeskuksen johtavan sosiaalityöntekijän vakansseihin on haettu alkuvuodesta
sijaisia, joten vaihtuvuutta on ollut myös esimiestasolla.
Perhetiimin osalta alkuvuonna on näkynyt jo loppuvuodesta alkanut, arvioitua suurempi
asiakasmäärän kasvu. Perhetiimin sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden asiakkaiden
määrä on keskimäärin 40 asiakasta/työntekijä, mutta lisäksi he hoitavat myös lapsiperheiden taloudellisiin vaikeuksiin, häätötilanteisiin ym. liittyviä toimeentulotukiasioita. Perhetiimiin saatiin talousarvion yhteydessä kaksi uutta sosiaaliohjaajaa, mutta heidän, kuten muidenkin virassa olevien työntekijöiden työpanos menee pitkälti vastuutyöntekijänä toimimiseen, eikä aikaa oman lähityön tekemiseen tällä hetkellä juurikaan ole. Näin ollen ostopalveluihin varattujen määrärahojen osalta talousarviossa pysyminen tulee olemaan hyvin vaikeata.
Kasvatus- ja perheneuvola täytti 5.4. 50 vuotta, jolloin yhteistyökumppaneille järjestettiin
Raisa Cacciatoren juhlaluento. Asiakkaiden odotusaika ensikäyntiajan saamiselle ylitti helmikuun osalta 8 viikkoa. Ihmeelliset vuodet- vanhempainryhmään osallistui 10 vanhempaa
seitsemästä perheestä.
Lastensuojelun systeemisen mallin juuruttamista avohuollossa on jatkettu, ja systeminen
malli on alkuvuodesta otettu käyttöön myös sijais- ja jälkihuollon tiimissä. Avohuollon
osalta toimintamallin juurruttamiselle haasteena on avohuollon kasvussa olevat asiakasmäärät. Vuoden alun aikana on enenevässä määrin kutsuttu perheitä mukaan pientiimien
reflektiotiimeihin.
Tarkastelujaksolla sijoituspäätösten määrä on kasvanut. Mm. avohuollon tukitoimena tapahtuneita sijoituspäätöksiä on tehty 27, mikä on yli kolmannes koko edellisen vuoden avohuollon sijoituksista. Uusia huostaanottoja tehty on tehty alkuvuoden aikana suostumuksella neljä ja hallinto-oikeuden päätöksellä viisi eli yhteensä yhdeksän. Lisäksi valmisteilla
on tällä hetkellä huhtikuun loppuun mennessä 7 huostaanottoa, joten huostaanottojen
määrän vuodelle 2019 voidaan ennustaa kasvavan viime vuodesta (vuonna 2018 koko vuoden luku 16). Kotisijoituksia on meneillään yksi ja valmisteilla neljä. Huostaanottoja alaikäisiltä on lopetettu yksi ja jälkihuoltoon on siirtynyt viisi lasta tai nuorta.
Sijaishuollossa sijoitettujen lasten osallisuuden vahvistamiseksi aloitetun tablettikokeilun
jatkamista on käynnistetty videoneuvottelulaitteiden laitehankintojen kautta, mutta varsinainen käyttöönotto toteutuu vasta toukokuussa.
Rajapintatyöskentelyn kehittäminen lastensuojelun avohuollon sosiaalityön ja Paavolan välillä on alkuvuodesta jatkunut ja asiakkaan osallisuus ja osallistaminen on säilynyt edelleen
keskeisenä Paavolan toimintatavoissa. Tällä hetkellä talon sisällä toimivana osallisuutta lisäävänä tekijänä ovat yhteisökokoukset ja niihin liittyvä asiakkaiden käytössä oleva
aloite/palautelaatikko. Talousarvioon esitetystä aidan rakentamisesta turvallisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseksi on toistaiseksi säästösyistä luovuttu.
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Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityötä on johtanut maaliskuun alusta alkaen johtava sosiaalityöntekijä. Alkuvuoden aikana on panostettu sosiaalihuoltolain mukaisten prosessien kehittämiseen aikuissosiaalityön sisällä. Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työrooleja asiakasprosessissa
tarkennetaan. Henkilöstön osalta panostetaan erityisesti työtehtävien jakamiseen ja työn
kuormituksen tasaisuuteen. Haasteena on ollut, että paljon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden haastaviin tilanteisiin ei ole resursseja puuttua riittävästi.
Ns. paperittomien eli hylkäävän päätöksen oleskelulupahakemukseensa saaneiden lapsiperheiden kiireellisen ja välttämättömän asumisen järjestäminen tulee vaatimaan jatkossa resursseja maahanmuuttajapalveluilta ja perhetiimiltä, mutta myös terveys- ja sivistyspalveluilta.
Vammaistyö
Vammaispalvelut on siirtynyt kehitysvammahuollon esimiehen alaisuuteen 31.8.2020 asti
aikuis- ja vammaissosiaalityön päällikön opintovapaan ajaksi.
Kehitysvammahuollossa on aloittanut kaksi kehitysvammaista työntekijää laitoshuoltajan
apulaisena palkkatuella. Määräaikainen työsopimus on solmittu vuoden 2019 loppuun asti.
Palkkatuella työllistyy myös muille kaupungin palvelualueille kehitysvammaisia työntekijöitä
vuoden 2019 aikana määräajaksi. Kehitysvammahuollon päivätoiminnan uusia tiloja kartoitetaan edelleen, koska päivätoiminta ei voi siirtyä Saktan tiloihin. Tavoitteena on löytää esteetön päivätoiminnan tila kaikista eniten hoivaa ja huolenpitoa, sekä valvontaa tarvitseville kehitysvammaisille asiakkaille.

Lasten ja nuorten palvelut
Oppimisympäristöselvityksen toisen vaiheen työ on käynnissä. Aiheeseen liittyvä iltakoulu
(khall ja opetuslautakunta) on pidetty. Samoin järjestettiin päättäjille mahdollisuus tutustua muutaman päiväkodin, koulun ja nuorisotilan tiloihin ja toimintaan. Rehtoreiden, päiväkodin johtajien ja nuorisopalvelujen yhteinen työpajatyöskentely aiheeseen liittyen aloitettu.
Kuntalaisille avoimet ovet -tilaisuus järjestetty (mukana päiväkodit, koulut ja nuorisopalvelut).
Lasten Parlamentti, jonka tavoitteena on edistää lasten osallistumista ja vaikuttamista,
aloitti toimintansa.
Varhaiskasvatuspalvelut
Ollikkalan päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin opetuslautakunnassa ja projektin etenee suunnitellusti.
Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu sai jatkorahoitusta ensi toimintakaudelle
1.8.2019- 31.7.2020.
Salon varhaiskasvatus sai Opetushallituksen myöntämää erityisavustusta 152.800 euroa
varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019-2020.
Perusopetus ja lukiokoulutus
Tuntiresurssi on jaettu kouluille (Perusopetus ja lukio) ja perusopetuksen oppilassijoittelut
on tehty lukuvuodelle 2019-2020.
Perusopetuksen erikoisluokille on valittu oppilaat pääsykokeiden perusteella.
Salo sai Opetushallituksen myöntämää rahoitusta seuraaviin kehittämiskohteisiin: Tutoropettaja-toiminta 55.000 euroa, koulutuksellinen tasa-arvo 357.000 euroa, kielten tutoropettaja 6.000 euroa ja lukion oppiva yhteisö 29.700 euroa.
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Musiikkiopisto
Musiikkiopiston varsinaisten oppilaiden määrä on 246, alle 0,5 prosenttia väestöpohjasta.
Valtakunnan keskiarvo on n. 0,8 prosenttia. Musiikkiopisto tarjoaa myös varhaisiän musiikkiopetusta tarjoamalla musiikkileikkikoulu- ja soitonvalmennusopetusta n.175 lapselle. Yhteensä oppilaita on 421.
Musiikkiopistossa opetusta annetaan viikossa 390 tuntia ja lukuvuodessa 13.650 tuntia. Kevätlukukauden aikana opistossa on järjestetty 30 oppilasiltaa tai -konserttia.
Nuorisopalvelut
Ryhmätoimintatila DeeKasi käytössä, samoin Pop Up tila Plazan kauppakeskuksessa. Nuorten työpajatoimintaan saatu valtionavustusta 70.000 euroa ja etsivään nuorisotyöhön
110.000 euroa.

Vapaa-ajanpalvelut
Kansalaisopiston uusi rehtori Päivi Pölönen aloitti työt tammikuussa. Lasten ja nuorten palvelujen sekä vapaa-aikapalvelujen yhteinen taloussuunnittelija aloitti joulukuussa ja on ollut mukana talousasioiden suunnittelussa.
Kulttuuripalvelut
Museopalvelut
Museopalveluissa alkuvuoden kehitystyö on keskittynyt kiinteistöihin. Taidemuseon sisäkattoremontti valmistui ajallaan ja iv-kanavat nuohottiin huhtikuussa. Meritalon museon viemäri- ja hulevesikorjauksen yhteydessä on alettu suunnitella museon pihan palauttamista
museopuutarhaksi ja koulukasvimaaksi. Perniön museon näyttelynuudistus aloitettiin purkamalla yläkerran päätyhuoneen vitriinirakenteet sekä alakerran näyttelyhuoneiden rakenteita, jotta museon ilmanvaihtoa saadaan parannettua. 1970-luvulla suljettu portaikko
avattiin.
Taidemuseotyö on talven ajan painottunut kokoelmahallintaan sekä tulevan näyttelyn valmisteluun. Taidemuseon ystävien avustuksella järjestettiin maalis-huhtikuussa yhdessä kuvataiteilija Andrea Vannucchin kanssa työpajatoimintaa Ollikkalan koulussa. Elektroniikkamuseossa vieraili tammi-huhtikuussa 1.400 henkeä ja taidemuseosta remontin ajaksi siirretty Roidu-mittari antoi hyvin positiivista palautetta museon toiminnasta, NPS luku oli
73,78. Elektroniikkamuseon näyttelyyn asennettiin Nokia Display Productsilta saatu monitorin tuotantolinja.
Kultturiasiain yksikkö
Kulttuuripalveluiden toteuttamisessa on suunnitelmallisesti kehitetty yhteistyötä kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa. Syntyneellä kumppanuudella toteutetaan innovatiivista ja
avointa toimintakulttuuria, joka takaa kaupunkilaisille laadukkaan kulttuuritapahtumatarjonnan.
Kulttuurin kumppanuusfoorumityön kehittäminen on aloitettu ja Kulttuurikumppanit -ryhmä
aloittanut toimintansa. Kulttuurikumppanit on itsenäinen ja riippumaton salolaisten kulttuuriyhdistysten yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Salon kaupungin kulttuuripalveluien kanssa. Siinä on kymmenen jäsentä.
Yhteistyötä on toteutettu tapahtumatyön kautta palvelusopimuksin, joita on tehty eri kulttuuriyhdistysten ja ammattitaiteilijoista koostuvien työryhmien kanssa kahdeksan. Tapahtumatuotanto on säännöllistä ja toistuvaa. Kulttuuripalvelut on tunnistanut taidealojen
mahdollisuudet kaupunkilaisten aktiivisen elämäntavan tukemisessa ja kannustamisessa
kaikkeen hyvinvointia edistävään ja syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan. Merkittävä yksittäinen tapahtumakokonaisuus oli keväällä Salo Irish Festival ja sitä tulevat olemaan
myös Teijon elokuvakesä 2019 ja Wiurilan kesä -taidenäyttelykokonaisuudet, joiden valmistelut aloitettiin jo talvella.
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Kirjasto- ja tietopalvelut
Kirjaston asiakkaalla on käytettävissään Salon lisäksi seitsemäntoista muun Vaski-kirjaston
palvelut. Kirjaston peruspalvelut (lainaus, palautus, varaaminen) ovat maksuttomia. Asiakas voi lainata kortillaan materiaalia mistä tahansa Vaski-kirjastosta ja palauttaa lainansa
haluamaansa kirjastoon. Kirjastopalvelut tavoittavat asiakkaat hyvin koko kaupungin alueella. Osa lähikirjastoista toimii myös kaupungin palvelupisteinä, jotka tuovat myös kaupungin muita palveluita kuntalaisten ulottuville. Kirjastopalveluiden henkilöstö on osaavaa
ja työhönsä sitoutunutta. Osa lähikirjastoista on muutettu viime vuosina omatoimikirjastoiksi. Henkilöstön työpanos näissä muutoksissa on ollut merkittävää ja vaikuttanut osaltaan onnistuneeseen lopputulokseen. Alkuvuodesta saimme neljä uutta omatoimikirjastoa
palvelemaan asiakkaita. Omatoimikirjastoja on nyt kuusi kappaletta. Niissä voi asioida
myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Asiakas tarvitsee asiointia varten kirjastokortin ja tunnusluvun.
Salon kirjastopalvelut tekevät aktiivisesti yhteistyötä kaupungin muiden palvelualueiden,
yritysten ja yhdistysten kanssa. Yhteistyö näkyy kaupungin asiakkaille muun muassa erilaisina yleisötapahtumina. Kouluyhteistyö on jatkunut vilkkaana alkuvuodesta eri puolilla kaupunkia. Helmikuussa pääkirjastossa järjestetty Harry Potter –tapahtuma toi satoja innokkaita teeman mukaisesti pukeutuneita lapsia ja nuoria pääkirjaston Tylypahkaksi muutettuun Laurinsaliin. Sadun ja fiktion maailmassa liikkuvien mielikuvitusta ruokkivien aiheiden
lisäksi kirjastopalveluiden yleisötilaisuuksilla on myös sivistyksellisiä ja kansalaisten tietoisuutta lisääviä tavoitteita. Huhtikuussa tietokirjailija ja tutkija Panu Pihkala kävi luennoimassa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja Radio Ylen Ykköseen ”Riston valintaa” tekevä
Risto Nordell kertoi kuulijoille sekä musiikista, kuvataiteesta, kirkkovuoden merkittävimmistä kohokohdista ja siian kalastuksen merkityksestä ihmisen itseymmärrykselle.
Liikuntapalvelut
Talvi oli luminen helmikuun lopulle asti ja latujen ja jäiden ylläpito sujui hyvin. Latujen
ajoon saatiin tammikuussa uusi hydraulinen latujyrsin, jota vedettiin vuokratraktorin perässä. Luistelukenttiä ylläpidettiin viikkoon 9 asti. Hiihtolatuja ylläpidettiin maaliskuun puoleenväliin asti. Latu- ja jäätiedotusta saatiin myös parannettua ja tästä tuli kiitosta. Muutamia sähköisiä työkaluja liikuntapaikkojen kunnossapitotietojen ylläpitämiseen ja niiden kertomiseen kuntalaisille esim. latujen ja luistelukenttien osalta on selvitetty.
Tulevia investointeja on valmisteltu, mm. Tupurin koulun pihan lähiliikuntapaikka, Salohallin äänentoiston uusiminen ja eri kuntosalien kuntosalivälineiden hankinta. Tammikuun lopussa päättyi Salon luonto- ja retkeilyreittien jatkokehittämishanke, jonka aikana valmistuivat investointisuunnitelmat kaikkiaan 6 eri kohteelle, osa suunnitelmista toteutuu tänä
vuonna.
Ollikkalan kuntosalissa tapahtunut vesivahinko sulki salin lähes kahdeksi kuukaudeksi ja
aiheutti ylimääräisiä kustannuksia ja haittaa asiakkaille, mutta korvaavia saleja löydettiin ja
kustannuksista selvitään.
Henkilöstön ja esimiesten välistä yhteistyötä on tiivistetty liikuntapaikkojen osalta ja liikuntatoiminnassa liikunnanohjaajien työtehtäviä on uudelleen jaettu ja tehtävänkuvauksia päivitetty. Eri-ikäisten terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen, liikuntaneuvonnan käytäntöjen kehittäminen sekä yhdistysyhteistyön lisääminen terveysliikunnassa ovat jatkossa
keskiössä. Tehtävänkuvauksia on päivitetty osin myös muun henkilöstön osalta.
Seuraparlamentti on kokoontunut ahkerasti ja käsitellyt mm. kaupungin palkitsemiskriteerejä yhdessä kulttuurikumppaneiden kanssa. Parlamentissa on oltu huolissaan myös vanhempien nuorten liikunnasta syrjäytymisestä eli drop outista. Yhdistysten kanssa on tehty
monenlaista yhteistyötä, yhdistysten vertaisohjaajia on koulutettu ja liikuntapaikkojen
käyttöä ja kunnossapitoa pohdittu yhdessä.
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Kansalaisopisto
Kursseja on toteutunut kevään aikana 430 ja eri henkilöitä on osallistunut opetukseen
4.080. Toteutumatta on jäänyt alle 10 prosenttia suunnitelluista kursseista, joten kysyntä
on ollut hyvää ja palvelu on saavuttanut asiakkaat. Kurssitunteja kertyi 11.770, joista noin
800 tuntia oli kuntouttavan työtoiminnan kursseja pitkäaikaistyöttömille. Taiteen perusopetuksessa osallistujia oli 376. Maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa osallistujia oli
284. Opisto järjesti 15 myyntikoulutusta, joista valtaosa oli maahanmuuttajien myyntikoulutuksia. Opetushallitus myönsi opistolle valtionavustusta vuosille 2019-2020 laatu- ja kehittämistyöhön 24.650 euroa ja kolmen opiston yhteishankkeeseen henkilöstön kehittämiseen 31.000 euroa sekä opintoseteliavustusta 11.000 euroa. Osaamisen kehittämiseen on
panostettu sekä päätoimisten että tuntiopettajien osalta. Opiston kehittämisraati kokoontui
keväällä ja tuotti hyviä ehdotuksia toiminnan uudistamiseen. Oppimisympäristöjä on tarkasteltu kriittisesti ja etsitty tehokkaan tilankäytön mukaisia ratkaisuja.
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Kaupunkikehityspalvelut
Tuloskortit
Sujuvat prosessit
Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet

1. Asiakaslähtöiset palvelut.

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

1.1. Palvelualueiden vä- 1.1.1. Laajennetun kau- 1.1.1. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / talillä on hyvin yhteensopi- punkikehityspalvelujen
vat prosessit
johtoryhmän kuukausit- voite 2
tainen strategian seurantatyö / Päivittäisjohtamisen taulu.

1.1.1. Laajennettu johto- Kaupunkikehitysryhmätyöskentely toimii. johtaja
Päivittäisjohtamisen taulun käyttö vakiintunut
viikottaisessa johtoryhmätyöskentelyssä.

Ei aloitettu

1.2 Kaupunkikehityslautakunnan vastuulla olevat perusrakenne ja palvelut toimivat teknisesti
odotetulla tasolla ja tukevat laadultaan kaupungin kasvua ja kehitystä.

1.2.1. Arjen prosessit
toimivat ja niitä kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein.

1.2.1. Johdon kokonaisarvio palvelukohtaisten
mittarien perusteella
täyttää tavoitteen (kaikki
palvelut “vihreällä” tai
enintään kaksi palvelua
“keltaisella” ja niiden
haasteiden johdosta on
sovittu toimenpiteet).

1.2.1. Palvelukohtaisia
Kaupunkikehitysmittareita seurataan vii- johtaja
kottain johtoryhmätyöskentelyn osana. Ajoittain
tavoitetasoa ei ole saavutettu. Arjen prosessit
toimivat.

Ei aloitettu

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

Kaupunkikehitysjohtaja

Ei aloitettu

Kaupunkikehitys1.2.1. Tavoiteaikataulussa on pysytty. Lisäksi johtaja
on pystytty reagoimaan
ketterästi myös erilaisiin
uusiin hankkeisiin.

Ei aloitettu

Aktiivinen yrittäjyys
Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet

1. Asukasluku kehittyy
positiivisesti.

1.1. Asukasluvun positii- 1.1.1. Yritysten ja asukvinen kehitys
kaiden kysyntään vastaava perusrakenne valmiina
1.2. Yritysten tarpeisiin
vastaavat kaavoitus- ja
tonttiprosessit

1.1.1. Luovutettavissa
1.1.1. Tavoitetaso saaolevia tontteja 2 v, kaa- vutettu ja ylläpidetty.
voitettuja tontteja 5 v. ja
raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä.

1.2.1. Toimitaan yritys- 1.2.1. Hankkeet toteututen hankkeita edistävällä vat yhteisesti sovitulla
aikataululla
tavalla konsernin sisäisesti tiimityössä.
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Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila

2. Toimii vahvana kump- 2.1. Yrittäjyysilmapiiri
panina yrityksille ja
paranee
muille toimijoille.

2.1.1. Elinkeinopoliittinen ohjelma

2.1.1. Salon asema eri
mittauksissa paranee (VSuomen yrittäjien ja
OP:n vuosittainen maakuntaennuste, Suomen
yrittäjien kysely 2 vuoden välein).

2.1.1. ElinkeinopoliittiKaupunkikehitys- Ei aloiseen ohjelmaan liittyen palvelujen tehtävä- tettu
ollaan kevään aikana
alueiden päälliköt
valmisteltu ja aktivoitu
kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen yhteistä mallia
yritysvaikutusten ennakkoarviointeihin.

Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet

Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso

Raportointi 1-4

1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti
palveluja ja toimintatapoja.

1.1.1. Uuden toiminta1.1.1. JPP-mittari, luova 1.1.1. Strategian jalkau- Kaupunkikehitys- Ei aloimallin eteneminen. Jat- edelläkävijä
tusta on tehty osastoko- palvelujen tehtävä- tettu
kuvan oppimisen malli ja
kouksissa sekä kehitys- alueiden päälliköt
hyvä perehdytys.
keskustelujen osana.

Luova edelläkävijä

1.1. Joka päivä parempi
Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja
strategian onnistunut
jalkautus

Vastuutaho

Toimenpiteen
tila
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Osaava henkilöstö
Strateginen päämäärä

Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot

Mittari ja tavoitetaso Raportointi 1-4

1. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen
osaaminen.

1.1 Palvelualueiden
johto seuraa ja osallistuu riittävästi valtakunnallisiin ja alueellisiin
keskusteluihin ja tunnistaa oman toimialansa tulevaisuuden
haasteet. Koulutussuunnittelussa, kehityskeskustelujen osaamiskartoituksissa ja työkyvyn tuen toimenpiteissä
huomioidaan ennakoiden nämä tulevaisuuden näkymät.

1.1.1. Johdon kokonaisarvio positiivinen tai tavoitteen alittavat seikat
tunnistettu ja korjaavat
toimenpiteet sovittu.

1.1.1. Lisätään esimiesten ja palvelualueiden
välistä keskustelua
osaamisen ja työkyvyn
haasteista muuttuvassa
toimintaympäristössä.
Luodaan ja otetaan
käyttöön helposti
muunneltavia koulutuskäytäntöjä, työssä oppimisen menetelmiä ja
työkyvyn tuen toimenpiteitä.

Vastuutaho

1.1.1. Esimiesten ja
Kaupunkikehityspalvepalvelualueiden väliseen lujen tehtäväalueiden
keskusteluun osaamipäälliköt
sesta ja työkyvyn haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä on
kiinnitetty huomiota.
Etsitty ja kiinnitetty
huomiota työssä oppimisen menetelmiin ja
työkyvyn tuen toimenpiteisiin.

Toimenpiteen
tila
Ei aloitettu
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Tekniset palvelut
Tilapalvelut
Tilapalveluiden käyttömenot ovat toteutuneet lähes suunnitelman mukaisesti. Lämmitykseen on kulunut jo lähes puolet varatusta määrärahasta. Armfeltin koulun sekä Ylhäistentie
2 alapohjien viemäriongelmien korjaus on aiheuttanut ylimääräistä kustannusta. Lämmitystapamuutoksiin on saatu valittua sopimuskumppanit.
Kiinteistöhuollon puolella on ollut useita sairaslomia ja niiden takia palvelutasoa ei ole pystytty pitämään vaaditulla tasolla. Perniöön saatiin palkattua uusi erikoisammattimies. Sisäilmaongelmien tuomat tilaratkaisu-muutokset ja -tarpeet ovat työllistäneet liiankin
kanssa tilapalvelujen henkilöstöä. Energia-asiantuntija irtisanoutui helmikuussa ja uuden
haku on käynnissä. Arvioidut henkilöstömenot tullevat riittämään.
Alkuvuoden aikana on saatu myytyä ns. entinen Villilän koulun kiinteistö. Myynnissä on
kaksi kohdetta.
Talonrakennuksen investointihankkeista Ollikkalan päiväkodin urakkatarjoukset on saatu.
Torikatu 5-7 ja Ylhäistentie 2 korjaustyöt ovat käynnissä. Muurlan koulun vesikattokorjauksen ja Moision koulun korjauksen urakoitsijat on valittu. Lasten ja Nuorten palvelujen hankkeet etenevät suunnitellusti.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut
Kuluvan vuoden ensimmäisen kolmanneksen aluksi, heti Uudenvuodenpäivänä 1.1.2019
ryhdyttiin taas järjestämään Kukonkallion hoivakodin ravitsemispalvelua ja ensimmäinen
järjestetty ateriapalvelu oli hoivakodin aamupala noin klo 7.00. Kukonkallion hoivakodin
pieni, joskin toimiva valmistuskeittiö nostettiin ns. ylös marras-joulukuun aikana ja samanaikaisesti palkattiin neljä vakituista työntekijää Kukonkallion keittiöön, ravitsemispalveluista
vuoden 2018 aikana vapautuneista vakansseista, yhtään uutta vakanssia ei perustettu.
Tehostettiin entisestään ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluprosesseja, sillä talousarvio havaittiin pienemmäksi kuin edellisen vuoden toteuma, huomioiden vuoden 2018 aikana vähennetyksi saadut neljä vakanssia, jotka nyt olivat täytettynä Kukonkalliolla.
Entiseen malliin tehtiin kartoitus- ja yhteistyötä työterveyshuollon, työsuojelun- ja henkilöstöosaston kanssa ravitsemis- ja puhtaanapitohenkilökunnan työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja samalla valtavien poissaolomäärien vähentämiseksi.
Peruopetuksen puhtaanapidossa uuden oppimisympäristöpedagogiikan: oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö vaateet uusine kalusteineen ja tietoteknisine laitteineen lisäävät siivouksen kysyntää ja tarvetta. Hankittiin siivousmitoituksen päivitystä puhtaanapitotasoille
1-5 CleanNet-järjestelmään huomioiden nämä oppimisen iloa tukevien oppimisympäristöjen
moninaiset vaateet koulukiinteistöissä: mitoituksen päivityksenä puhtaanapitotyötunteja
tarvitaan lisää jokaiseen kouluun.
Talouden toteumaennusteeseen perustuen kesän ja syksyn ruokalistaa eli ravitsemispalveluiden tuotannonohjausjärjestelmää suunniteltiin asiakastoiveiden, ravitsemissuositusten ja
perinteiden lisäksi mahdollisemman edulliseksi ja jouhevaksi toteuttaa, varsinkin vanhusten- ja varhaiskasvatuksen osalta jotka toimivat myös lomakaudella kesä-heinäkuussa.
Palveluprosessien kehittämis- ja liinaustöistä huolimatta ravitsemis- ja puhtaanapidon pitäytyminen talousarviossa näyttää vaikealta erityisesti henkilöstökulujen osalta. Oman
haasteensa asettaa kaupungin vähentynyt verokertymä ja toisella kolmanneksella tehtävä
ulkoisten määrärahojen 2 %:n vähennys, ollen Ravussa noin 120 000 €. Ravun talousarvioon 2019, syksyllä 2018 annetun tavoitteen mukaisesti sisäinen- ja ulkoinen tulokertymä
näyttää kuitenkin hyvältä ja tulot kattavat kulut kohtuullisesti. Kukonkallion hoivakodin sisäisillä ravitsemispalvelutuloilla on merkittävä vaikutus positiiviseen tulokertymään.
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Maankäyttöpalvelut
Kiinteistö- ja mittauspalvelut
Kiinteistöverolain 12a §:n mukaisista rakentamattomien asuintonttien luetteloiden muutokset saatiin valmisteltua korotettua kiinteistöveroa varten verottajalle edellytetyssä aikataulussa, joka turvaa kiinteistöveron perinnän päätetyllä tavalla. Korotetun kiinteistöveron piiriin määritellyille kiinteistöjen omistajille on laadittu verottajan pyynnöstä selvityksiä ja
neuvontaa.
Suomi 100 –tonttikampanjasta tehty valitus ei menestynyt ja tehtyjen varausten perusteella on tehty vuokrauksia. Ensimmäinen vuokratontti on myös ostettu omaksi. Rakennettujen kiinteistöjen myyntiä varten tehtävä valmistelutyö on jatkunut ja rakennettujen vuokratonttien myynnin valmistelutyö on ollut jatkuvaa. Viljelypalstat on asetettu varattaviksi.
Salon internet karttapalvelua on ylläpidetty. Osoitejärjestelmän parannustyötä on jatkettu.
Kaupungin kiinteistörekisterinpitoalueella olevat määräalat on saatu lohkottua lain edellyttämällä tavalla. Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty lainhuudon hakemisesta käynnistyviä lohkomisia. Loimaan kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen
mukaista yhteistyötä on jatkettu, jolla heille myydään lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Yksityisteiden kunnossapitohakemukset on saatu valmisteltua tavoiteajassa ja kunnossapitoavustuksista on tehty päätös sekä sen mukainen maksatus on alkanut.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen
Alkuvuosi oli katujen kunnossapidon kannalta huomattavasti normaalia kovempi. Palvelujenostot ovat noin 180 000 euroa isommat kuin kunnossapidon kannalta normaalina
vuonna. Salonjoen jäidenlähtö ei aiheuttanut toimenpiteitä. Investointihankkeet ovat edenneet hankesuunnitelman mukaisesti. Viheraluetiimin organisaatiomuutokset ja rekrytoinnit
ovat onnistuneet hyvin. Alkuvuoden normaalista kovemmasta talvesta johtuen taloudelliset
tavoitteet eivät todennäköisesti tule toteutumaan. Poikkeavasta alkuvuodesta huolimatta
onnistuimme vastaamaan toiminnallisiin haasteisiin hyvin ja nämä tavoitteet toteutuivat
suunnitellusti.
Talvikausi oli sääolosuhteiltaan huomattavasti normaalia kovempi. Palvelualueen taloudelliset riskit tulevat näin ollen toteutumaan, mikäli vuoden loppupuolella sää ei ole armollinen
emmekä pysty säästämään palvelujenostoissa riittävästi. Toiminnalliset riskit ovat hyvin
hallinnassa

Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu on toiminut hyväksytyn kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen
mukaisesti. Vuoden ensimmäisen jakson aikana saatiin valmiiksi seuraavat asemakaavan
muutokset: Halikon sairaalan asuinalue ja Kiskon Kivikoskentie sekä pieni ranta-asemakaavan muutos Teijolla.
Muurlan Honkarinteen ja Karjaskylän entisen koulun asemakaavat saatiin luonnosvaiheeseen. Lisäksi useita asemakaavoja työstetään ehdotusvaiheessa. Myös Hajalan kyläyleiskaavaa ja Halikonrinteen asemakaavaa viimeistellään luonnosvaiheen kuulemisten ja lausuntojen jäljiltä.
Kärkihankekaavojen eli kantatie 52 jatkon asemakaavaa sekä Espoo-Salo oikoradan edellyttämiä yleiskaavamuutoksia on ohjelmoitu alkuvuoden aikana.
Uuden Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluun
on osallistuttu yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa.
Kaavoitushenkilöstön määrä on laskenut kahden vuoden sisällä eläkejärjestelyjen ja osastojen välisten yhteisjärjestelyjen kautta 20 %:lla noin 9 henkilötyövuoteen. Kaupunginarkkitehdin eläköidyttyä virkanimike lakkautettiin. Täydennystä henkilöstöön saadaan, kun
kaavasuunnittelijan rekrytointiprosessissa valittiin uusi kaavasuunnittelija, joka on ilmoittanut ottavansa toimen vastaan syksyn alussa.
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Keskusteluja kaavanmuutostarpeista on käyty useiden kohteiden osalta. Lisäksi esillä on
ollut tarpeita kehittämissuunnitelmien ja esiselvitysten laatimiseksi tulevien kaavojen tueksi.

Liikennepalvelut
Liikennepalveluyksikön vuoden 2019 keskeisinä tavoitteina ovat syksyllä alkavan uuden Salon joukkoliikenteen käynnistäminen ja markkinointi, koulukuljetusten ohjaaminen mahdollisimman suurelta osin joukkoliikenteeseen sekä vuonna 2020 päättyvien kuljetussopimusten hankintojen taustavalmistelut. Liikennepalveluiden edustajat jatkavat myös tiivistä yhteistyötä toisten toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten kanssa osallistuen niin maakunnallisiin kuin valtakunnallisiin viranomaistapaamisiin liikennepalvelulain toimeenpanosta
ja muista tulevista lakimuutoksista.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yksikön rekrytoinnit saatiin päätökseen kolmen uuden
kuljetuskoordinaattorin aloitettua tehtävissään. Näin liikennepalvelut toimivat ensimmäistä
kertaa täysmiehityksellä syksyn 2017 jälkeen, ja pysähdyksissä olleet hanke- ja kehitystyöt
voitiin taas aloittaa. Esimerkiksi joukkoliikenteen käytön edistämistä varten saatiin käynnistettyä vuoden 2019 kestävä Salolaiset bussiin -markkinointihanke, jolle myönnettiin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Niin ikään päivitystä vaatineet esi- ja peruskoululaisten
kuljetusperiaatteet saatiin vietyä opetus- ja kaupunkikehityslautakuntien hyväksyttäviksi.
Liikennepalveluiden menojen ja tulojen toteutumista on vaikea arvioida uuden joukkoliikenteen käynnistymisen mukanaan tuomien suurten muutosten vuoksi. Hankintapäätösten perusteella on todettava, että menoissa on merkittävä riski määrärahojen ylitykseen, mutta
samanaikaisesti koulukuljetuksissa on mahdollista lisätä joukkoliikenteen osuutta ja sitä
kautta saavuttaa säästöjä. Vaikutuksia voidaan paremmin arvioida toisen vuosikolmanneksen lopulla, kun syksyn koulukuljetuspäätökset ja -suunnitelmat on tehty. Ateriakuljetusten
osalta taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa

Rakennus ja ympäristölautakunta
Rakennusvalvonta
Rakennusjärjestysluonnos on asetettu nähtäville mahdollisia mielipiteitä varten ja luonnoksesta on pyydetty lausunnot naapurikunnilta ja viranomaistahoilta.
Vanhojen loppukatselmoitujen rakentamisen lupien digitointi on edennyt tavoitteiden mukaisesti.
Kaupunginlakimies aloitti työnsä tammikuussa. Ympäristönsuojelun kanssa jaettu yhteinen
lupasihteeri on siirtynyt sovellusasiantuntijan määräaikaiseksi sijaiseksi ja kyseisiä lupasihteerin tehtäviä hoitaa sillä ajalla ma. lupasihteeri. Rakentamisen lupia on haettu ennalta
arvioidun mukaisesti.

Ympäristösuojelu
Ympäristönsuojelun henkilöstössä on ollut vajausta 2-3 henkilöä koko alkuvuoden. Uusi
ympäristönsuojelupäällikkö aloitti maaliskuun alussa ja uusi ympäristönsuojelutarkastaja
huhtikuun alkupuolella. Huhtikuun alussa yksi ympäristönsuojelutarkastaja jäi eläkkeelle.
Kaksi uutta ympäristönsuojelutarkastajaa valittiin haastattelujen jälkeen huhtikuun lopussa.
Maa-ainesten ottoon liittyvien lupien hakemuksia on tullut runsaasti vireille alkuvuonna.
Huhtikuun loppuun mennessä on päätetty yksi maa-aineslupa, mutta erilaisia lupia ja lupamuutoksia on vireillä yhteensä 7 kpl. Lautakunnassa on käsitelty kolme poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä ja annettu kuusi erilaista lausuntoa muille viranomaisille.
Pohjavesialueiden kiinteistöjen omistajille on lähetetty muistutuskirjeitä ympäristönsuojelulain mukaisen jätevesienkäsittelyn parantamisen määräajasta. Näiden kirjeiden ja yleisen
medianäkyvyyden takia, annetun jätevesineuvonnan määrä on lisääntynyt merkittävästi.
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Ympäristönsuojelumääräykset palautettiin kaupunginhallitukselta uudelleen valmisteltavaksi. Työryhmä on tämän jälkeen kokoontunut kerran.

Ympäristöterveydenhuolto
Suunnitelmallisen valvonnan toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen lopussa oli elintarvikevalvonnassa 28 %, terveydensuojeluvalvonnassa 26 % ja tupakkavalvonnassa 69 %.
Yksi viidestä terveystarkastajasta oli koko alkuvuoden opintovapaalla ja on pääasiallinen
syy siihen, että suunnitelmallinen valvonta ei ole kaikilta osin aikataulussa. Valvontaeläinlääkäri on akuuttien eläinsuojelu- ja eläintautikäyntien ohessa tehnyt suunnitelmallisia tarkastuskäyntejä mahdollisuuksien mukaan. Kaikilla ympäristöterveydenhuollon toimialueilla
on käytetty alkuvuodesta hallinnollisia pakkotoimenpiteitä, jos annettuja kehotuksia ei ole
noudatettu.
Uuden valtakunnallisen terveysvalvonnan VATI-tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto ei
sujunut kaikilta osin suunnitelmien mukaan. Ohjelmassa olevista virheistä johtuen sen
käyttöönotto vei valvontayksiköissä paljon työaikaa ja oli myös osasyynä sille, että valvontaa ei ehditty tekemään suunnitellusti.
Vaikka maakuntauudistus kaatui, niin yhteistyötä muiden maakunnan ympäristöterveydenhuollon yksiköiden kanssa on jatkettu. Tavoitteena on jatkaa maakuntavalmistelun yhteydessä aloitettua valvontayksiköiden välisten toimintatapojen ja valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä.

Liikelaitos Salon Vesi
Matildedalin varavesi ja Kärkän alueen saneeraus ovat valmistuneet vuoden 2018 loppuun
mennessä ja varatun määrärahan puitteissa. Vuotta 2019 koskeva vedenlaadun tutkimusohjelma on hyväksytty. Kukinhuoneen koepumppauslupahakemus on toimitettu Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon. Kiikalan vedenottolupahakemus odottaa Hallinto-oikeuden päätöstä. Someron ja Salon vesiyhteistyöhanke etenee sovitussa aikataulussa. Muurla-ja Kisko
vesihuoltolinjojen suunnittelutarjouspyynnöt ovat valmistumassa kevään aikana. Viemäriverkoston saneeraustyö on käynnissä hulevesien poistamiseksi rasittamasta puhdistamoa.
Perniön puhdistamon automaation saneeraus on käynnistynyt. Keskuspuhdistamon toimintaa on haitannut vedenlaadun- ja määrän vaihtelut.
Taloudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia, koska uusien kuluttajien määrä on ollut
suhteellisen pientä. Omistajavaihdoksia tapahtuu runsaasti, mutta tämä ei vaikuta laitoksen taloudelliseen kehitykseen. Johtokunta hyväksyi 25.4.2019 pidetyssä kokouksessa puhtaan veden ja jäteveden käyttömaksujen korotuksen. Korotus nostaa molempia maksuja 5
% vuoden 2020 alusta lukien. Uusi vesimaksu on siten 1,39 eur/m3 ja jätevesimaksu 2,42
eur/m3 (Alv 0 %).
Työntekijöitä on saatu palkattua toivottu määrä eläköityvien tilalle.
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Tuloslaskelma
560 Salon kaupunki

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate

Ta

Toteutunut
2019

92 467 517
43 223 536
18 165 384
3 494 879
27 583 718

Jäljellä

27 703 539
11 770 577
5 717 219
1 602 934
8 612 809

-385 353 538 -125 007 827 -260 345 711
-157 940 106
-51 038 268
-106 901 838
-126 747 930
-40 795 250
-85 952 680
-31 192 176
-10 243 019
-20 949 157
-27 038 106
-8 814 601
-18 223 505
-4 154 070
-1 428 417
-2 725 653
-166 287 497
-53 977 463
-112 310 034
-19 073 400
-18 428 932
-23 623 603
-292 886 021

-6 449 541
-5 413 862
-8 128 694

197 400
107 132
-977
441
1 856
-1 700
-1 575

000
000
434
000
912
000
346

65 696 177
35 916 144
748
23 477
109 146
-131 352
-523

Vuosikate

10 668 545

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos
Poistoeron muutos

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-12 623 859
-13 015 070
-15 494 909

-97 304 288 -195 581 733

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

Suunnitelman muk. poistot

64 763 978
31 452 959
12 448 165
1 891 945
18 970 909

131 703
71 215
-978
417
1 747
-1 568
-1 574

Tot%
Ta/Tot
30,0
27,2
31,5
45,9
31,2

TP2018

93 610 847
42 850 202
17 361 356
5 244 032
28 155 257

32,4 -378 732 955
32,3
-156 676 567
32,2
-124 830 595
32,8
-31 845 972
32,6
-27 266 243
34,4
-4 579 729
32,5
-162 331 100
33,8
29,4
34,4

-19 103 295
-17 448 707
-23 173 285

33,2 -285 122 108

823
856
182
523
766
648
823

33,3
33,5
-0,1
5,3
5,9
7,7
0,0

181 080
106 528
-474
419
2 227
-1 466
-1 655

471
944
744
568
933
864
381

4 308 780

6 359 765

40,4

2 012 563

-14 476 258

-5 283 455

-9 192 803

36,5

-17 388 375

-14 476 258

-5 283 455

-9 192 803

36,5

-17 388 375

-3 807 713

-974 675

-2 833 038

25,6

-15 375 813

461 746

0

461 746

0,0

534 524

-3 345 967

-974 675

-2 371 292

29,1

-14 841 288
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Konserniyhtiöt
Seuraavien konserniyhtiöiden toiminnan seurannan raportit:
·
·
·
·
·

Salon Vuokratalot Oy / Tiilitehtaanpiha Oy 100 %
Salon Kaukolämpö Oy 100 %
Salon seudun koulutuskuntayhtymä 88,85 %
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 20,21 %
Salon Iot Park Oy 36 %

Salon kaupungin
konsernijaosto

Konserniyhteisön toiminnan seuranta konsernijaoston kokouksessa

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida konserniyhteisöjen tavoitteiden toteutumista ja
taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Konsernijaosto
tutustuu yhteisöjen talouteen ja toimintaan ja kutsuu yhteisöjä esittäytymään. Tämän lomakkeen tarkoituksena on olla apuna
konserniyhteisön esittelyssä/ tavoitteiden seurannassa/ ajankohtaiskatsauksena

Konsernijaoston kokouksen ajankohta:

Paikka:

8.3.2019 klo 12.00

Salon kaupungintalo, Kataja

Konserniyhteisön nimi:

Toimiala:

Salon Vuokratalot Oy

Asuntojen vuokraus

Ajankohtaiskatsaus; keskeisten hankkeiden eteneminen
Asuntojen tyhjäkäytön vähentäminen; tarkoitus myydä kolme kiinteistöä, joissa käyttöaste hyvin alhainen.
Tulevaisuudessa ehkä rakentaisimme uusia asuntoja keskustan alueelle.

Vuoden 2019 keskeisten tavoitteiden toteutuminen, merkittävät poikkeamat, riskit
Kts. yllä. Riskinä on työpaikkojen vähyys, joka johtaa väestön vähenemiseen. Maaseututaajamat tyhjenevät
entisestään.

Talouden katsaus, merkittävät poikkeamat, riskit
Maksuvara on hyvä vaikka käyttöaste pikemminkin laskusuunnassa. Lainat suojattu korkoriskiltä siinä määrin
kuin on katsottu tarpeelliseksi.

Hallinnon katsaus, hallituksen kokoonpano, henkilöstö, tulossa olevat muutokset
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Puheenjohtaja Risto Lehti, jäsenet Jaakko Halkilahti, Piia Keto-oja, Matti Sjöman, Marjatta Koski.

Olennaiset tulevat tapahtumat, vastuut ja velvoitteet
Asuntokannan kiinnostavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden lisääminen. Perhekoon pieneneminen johtaa
isompien asuntojen tyhjäkäyttöön ja pienempien asuntojen riittämättömyyteen.

Kehittämisehdotukset kaupungin konsernijohdon ja konserniyhteisön väliseen yhteistyöhön ja muu palaute
kaupungille

Tiiviimpää yhteistyötä.

Muuta huomioitavaa

Selvityksen antajan yhteystiedot
Oili Välikangas p. 044 53 53 308
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Salon kaupungin
konsernijaosto

Konserniyhteisön toiminnan seuranta konsernijaoston kokouksessa

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida konserniyhteisöjen tavoitteiden toteutumista ja
taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Konsernijaosto
tutustuu yhteisöjen talouteen ja toimintaan ja kutsuu yhteisöjä esittäytymään. Tämän lomakkeen tarkoituksena on olla apuna
konserniyhteisön esittelyssä/ tavoitteiden seurannassa/ ajankohtaiskatsauksena

Konsernijaoston kokouksen ajankohta:

Paikka:

8.3.2019 klo 12.00

Salon kaupungintalo, Kataja

Konserniyhteisön nimi:

Toimiala:

Salon Kaukolämpö Oy

Kaukolämmön ja kylmän erillistuotento ja jakelu
(35301)

Ajankohtaiskatsaus; keskeisten hankkeiden eteneminen
Viimeinen erä pääomalaina maksettu Lounavoima Oy:lle 26.2.2019
Suunnittelu käynnissä kaukolämpö verkon rakentamisesta Perniön Melassuon alueelle ja rengaslinjan
rakentaminen pahkavuoreen.
Peruskorjaus aloitettu Ollikkalan lämpökeskuksella

Vuoden 2019 keskeisten tavoitteiden toteutuminen, merkittävät poikkeamat, riskit
Päättäminen huippu- ja varaenergian toimintamallista ja yhteistyökumppanista.
Riskeinä voidaan pitään energiaverojen kohoamista ja hiilidioksidipäästömaksujen nousua

Talouden katsaus, merkittävät poikkeamat, riskit
Vuoden 2018 liikevaihto 12 473 830,14 euroa ja tilikauden tappio -330 339,37.
Vuoden 2018 aikana päästöoikeuden hinta on kohonnut 8 eurosta 24 euroon hiilidioksiditonnilta
Lounavoimalle on maksettu koko pääomalaina 8 322 365,00 euroa

Hallinnon katsaus, hallituksen kokoonpano, henkilöstö, tulossa olevat muutokset
Tilinpäätöskokous pidetään 7.3.2018
Hallituksen kokonpano: Matti Varajärvi pj, Kai Lammervo vpj ja jäsenet Heljä Halme, Seppo Juntti, Jussi
Mikkola Jari Niemelä, Jonna Nyyssönen.
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Henkilökunnassa ei ole tapahtunut muutoksia

Olennaiset tulevat tapahtumat, vastuut ja velvoitteet
Leasing vastuut ja vuokravastuut, sekä sitoutunut antamaan 8 322 365,00 euron pääomalainan Lounavoima
Oy:n perustamiskustannuksiin

Kehittämisehdotukset kaupungin konsernijohdon ja konserniyhteisön väliseen yhteistyöhön ja muu palaute
kaupungille

Muuta huomioitavaa
Omistajan olisi huomioitava, että Salon Kaukolämpö Oy:llä ei ole käytettävissä varatehoa, jos nykyisellä
lämmöntoimittajalla tapahtuu laiterikko suuren kulutushuipun aikana.

Selvityksen antajan yhteystiedot
Jarkko Niemi 044 778 5601 jarkko.niemi@salonkaukolampo.fi
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Salon kaupungin
konsernijaosto

Konserniyhteisön toiminnan seuranta konsernijaoston kokouksessa

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida konserniyhteisöjen tavoitteiden toteutumista ja
taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Konsernijaosto
tutustuu yhteisöjen talouteen ja toimintaan ja kutsuu yhteisöjä esittäytymään. Tämän lomakkeen tarkoituksena on olla apuna
konserniyhteisön esittelyssä/ tavoitteiden seurannassa/ ajankohtaiskatsauksena

Konsernijaoston kokouksen ajankohta:

Paikka:

9.4.2019 klo 16.00

Salon kaupungintalo, Haapa

Konserniyhteisön nimi:

Toimiala:

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

ammatillinen koulutus

Ajankohtaiskatsaus; keskeisten hankkeiden eteneminen
Strategiaan perustuvat hankkeet ovat edenneet suunnitellusti.
Opetuksen toteuttamista on kehitetty edelleen ammatillisen koulutuksen reformin vaatimusten mukaisesti
entistä työvaltaisempaan, joustavampaan ja yksilöllisempään suuntaan ja opetustarjontaa on koottu toimintaa
tehostaviin opetustarjottimiin. Oppimista on myös siirretty entistä enemmän sähköisiin oppimisympäristöihin.
Tilojen osalta useita vuosia kestäneet järjestelyt saatiin päätökseen, kun varasto-, puu- ja rakennusalan
koulutukset muuttivat Taitajankatu 8:aan valmistuneisiin tiloihin ja Mariankatu 20 –kiinteistö saatiin myytyä.

Vuoden 2019 keskeisten tavoitteiden toteutuminen, merkittävät poikkeamat, riskit
Tuloskorttiin kirjatut tavoittet on pääosin joko saavutettu tai ylitetty. Tavoitteet, joita ei täysin saavutettu
ovat:
-Opintojen keskeyttämisaste 11% (9%) – asiasta on käynnistetty selvitystyö, jossa analysoidaan kaikki
eroamiset ja niiden syyt sekä laaditaan tarvittava toimenpideohjelma
-Tilakustannukset e/m2/kk 9,42 (8,80) – johtuu vuoden alkupuolen tilojen käyttöasteesta, joka jäi alle
tavoitteen Mariankatu 20 –kiinteistön myynnin viivästymisen vuoksi
-Hanketoiminnan omarahoitusosuus 24% (21%) – hankkeiden toteuttamiseen varattuja resursseja on
tarvittu opetustoimintaan metallialan koulutusten kysynnän kasvaisen vuoksi, joten hankkeiden
toteuttamiseen on tarvittu ulkopuolisia resursseja
-Työtyytyväisyys 3,4 (3,5) – työryhmien toiminnansuunnittelussa tehdään suunnitelmia ja toteutetaan
toimenpiteitä, joilla tilannetta saadaan korjattua
-Henkilöstönkehittäminen 100% (88%) – ero ei ole todellinen, vaan johtuu siitä, ettei kaikki työajalla
järjestetty sisäinen koulutus ole kirjautunut järjestelmään. Järjestelmän ongelmat pyritään ratkaisemaan
vuoden 2019 kuluessa.
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Talouden katsaus, merkittävät poikkeamat, riskit
Alkuperäiseen talousarvioon merkityt toimintatuotot ylittyivät n. 0,4 milj. euroa, vastaavasti toimintakulut
alittuivat lähes 0,4 milj. euroa. Kun myös poistot olivat suunniteltua pienemmät, tilikauden tulos nousi yli 0,8
milj. euroa talousarviossa ennakoitua suuremmaksi. Talouden tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä on
jatkettava. Kuten alla olevasta taulukosta näkyy, on kuntayhtymän tulos ennen tilinpäätöseriä edelleen
tappiollinen.
Tilinpäätöksen toimintatuotoissa näkyvät selvästi hallituksen ammatillisen koulutuksen rahoitukseen tekemt
leikkaukset.

Opiskelijoiden määrän kehitys tulevina vuosina riippuu lähialueen muuttoliikkeestä sekä talouselämän
kehityksestä. Kuntayhtymän jäsenkuntien perukoulun päättäneiden ikäluokka alkaa pienenemään
voimakkaasti vuodesta 2026 alkaen, mikä johtaa entistä voimakkaampaan aikuiskoulutuspainotukseen.
Nykyisin suhde on n. 60 (aikuiset)/40 (nuoret). Suuntautuuko aikuisten koulutus lisä- ja
täydennyskoulutukseen vai uudelleen kouluttautumiseen riippuu suuresti alueen työllisyystilanteen
kehityksestä.
Alla olevassa kuvassa on esitetty yhteenveto hallituksen selonteosta sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta.
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Kuntayhtymän sisäisistä riskeistä suurimmat liittyvät henkilöstöön ja opetuksen toteutukseen muuttuneessa
toimintaympäristössä. Strategiaa laadittaessa ana-lysoitiin epäjatkuvuuksia, joilla on todennäköisesti
vaikutusta toiminnan edellytyksiin. Tällaisia olivat: ammatillisen koulutuksen reformi / uusi ammatillinen
koulutus ja sen käytännön toteutukseen liittyvä epävarmuus; ammatillisen koulutuksen rahoituksen kehitys;
mahdolliset koulutuksen järjestäjäverkon muu-tokset; maakuntauudistus; kasvupalvelu-uudistus; soteuudistus; työllisyystilanteen muutokset; kilpailun kiristyminen koulutuksen toteuttamisessa ja
opiskelijahankinnassa; ammattirakenteen muutokset; ammattien osaamistarpeiden muutokset; moniosaajien tarpeen kasvaminen; toisen asteen koulutuksen aloittavan ikäluokan koon muutokset; erilaiset
oppijat; oppimisvaikeudet; opiskelijoiden tarvitseman tuen ja ohjauksen tarpeen kasvu; opiskelijoiden
motivointi; opintojen keskeyt-tämiset; opintojen läpäisyaika; koulutusten houkuttelevuus; ja erilaisen byrokratian kasvu.
Toteutetut ja tulevaisuudessa toteutettavat toiminnalliset muutokset sekä rahoituksen pieneneminen
vaikuttavat suoraan henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Vaikka asioihin pyritään vaikuttamaan
aktiivisilla toimenpiteillä, ei kaikkia riskejä ole mahdollista välttää. Työehtojen uudistamiseen liittyvien sopimusneuvotteluiden tuloksena ammatillisessa koulutuksessa siirrytään opettajien vuosityöaikaan. Sitä
koskevat taustatyö ja neuvottelut ovat käynnissä. Siirtyminen tapahtuu Salon seudun koulutuskuntayhtymän
osalta vuoden 2020 alussa.
Kuntayhtymän strategian mukaisesti vuoden 2011 aikana toteutettiin laajamittainen riskikartoitus, jonka
perusteella vuoden 2012 aikana laadittiin riskisuunnitelma. Suunnitelma on päivitetty vuonna 2014 ja
tarkastettu vuonna 2016 sekä 2018. Suunnitelman mukaisesti merkittävimpien riskien todennäköisyys ja
niiden mahdollisen toteutumisen vaikutukset on arvioitu; ja tarvittavat ehkäisevät toimenpiteet on
käynnistetty. Lisäksi on työskennelty tilojen- ja työturvallisuuden kehittämiseksi.

Hallinnon katsaus, hallituksen kokoonpano, henkilöstö, tulossa olevat muutokset
Hallitus: Timo Lehti, Jaana Koli, Siv Ilola, Asko Määttänen, Toni Etelä, Sanna Leivonen, Simo Paassilta, Arttu
Karhulahti ja Irina Ojala-Sirro.
Henkilöstön määrä 31.12.2018 oli 220.
Merkittäviä muutoksia ei ole tulossa.
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Olennaiset tulevat tapahtumat, vastuut ja velvoitteet
Siirtyminen OVTES:n mukaiseen vuosityöaikaan 1.1.2020.
Rahoitusjärjestelmän muutos siten, että 2020 alkaen vaikuttavuus- ja suoritusrahoituksen merkitys sekä
rahoituksen suhteellisuus alkavat muuttaa rahoituksen perusteita.

Kehittämisehdotukset kaupungin konsernijohdon ja konserniyhteisön väliseen yhteistyöhön ja muu palaute
kaupungille

Kaupungin päätösten valmistelussa tulisi ottaa huomioon kaikkien kaupungin alueella toimivien yhteisöjen
tarpeet. Esimerkkinä julkisen liikenteen kilpailutus ja aikataulusuunnittelu.

Muuta huomioitavaa

Selvityksen antajan yhteystiedot
Olli-Pekka Juhantila, olli-pekka.juhantila@sskky.fi, 044 770 4200
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Salon kaupungin
konsernijaosto

Konserniyhteisön toiminnan seuranta konsernijaoston kokouksessa

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida konserniyhteisöjen tavoitteiden toteutumista ja
taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Konsernijaosto
tutustuu yhteisöjen talouteen ja toimintaan ja kutsuu yhteisöjä esittäytymään. Tämän lomakkeen tarkoituksena on olla apuna
konserniyhteisön esittelyssä/ tavoitteiden seurannassa/ ajankohtaiskatsauksena

Konsernijaoston kokouksen ajankohta:

Paikka:

8.3.2019 klo 12.00

Salon kaupungintalo, Kataja

Konserniyhteisön nimi:

Toimiala:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)

Jätehuollon järjestäminen

Ajankohtaiskatsaus; keskeisten hankkeiden eteneminen
Yhtiön alkuvuosi on edennyt suunnitellusti. LSJH:n tärkein meneillään oleva hanke on Lounavoima Oy:n ekovoimalaitoshanke Salon
Korvenmäessä. Laitoksen rahoitusjärjestelyt on viimeistelty alkuvuonna yhdessä Lounavoiman operatiivisen johdon, sekä yhtiön toisen
omistajan Salon Kaukolämpö Oy:n kanssa. LSJH:ssa on myös aloitettu umpi- ja sakokaivolietteiden keräykseen ja kuljetukseen liittyvän
rekisterin rakentaminen. Muita keskeisiä töitä alkuvuonna on ollut LSJH-konsernin vuoden 2018 tilinpäätöksen laadinta. Tilinpäätös on
tilintarkastettu helmikuussa ja LSJH:n hallitus käsittelee sen kokouksessaan 5.3.

Vuoden 2019 keskeisten tavoitteiden toteutuminen, merkittävät poikkeamat, riskit

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
LSJH:n toiminnan kustannusten arvioidaan hieman nousevan vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018.
Jätehuoltolautakunnan tekemän päätöksen mukaan taksoihin tehtiin vain vähäisiltä osin pieniä korotuksia.
Vuoden 2018 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan keskeisin päätös oli sako- ja umpikaivolietteiden tasataksa
vuoden 2020 alusta sekä päätös siirtymisestä kunnan kilpailuttamiin lietetyhjennyksiin. Tasataksa päätöksen myötä
viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen sako- ja umpikaivolietteet siirtyvät LSJH:n vastuulle taksan
voimaantullessa. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien lietetyhjennykset ja lietteiden kuljetus siirtyvät LSJH hoidettavaksi
siirtymäajan puitteissa vuosien 2021-2026 aikana. Lietehuollon muutosten suunnittelu ja toteutus vaativat paljon työtä
LSJH:ssa.
Kiertomaa Oy:ssä jatketaan yhtiön talouden tervehdyttämistoimia vuoden 2019 aikana.
Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä
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LSJH:n toiminnan kannalta epävarmuutta aiheuttaa aiempien vuosien tapaan niin markkinaehtoisen toiminnan kuin
jätehuollon toissijaisen vastuun mukaisten palvelujen tuottamisesta saatavien tulojen osuus yhtiön liikevaihdosta.
Nämä tulovirrat ovat vaikeasti ennustettavia.
Tytäryhtiö Kiertomaa Oy:n osalta aloitettiin syksyllä valmistelut yhtiön muuttamiseksi markkinaehtoisesta
sidosyksikköyhtiöksi. Muutostarpeen taustalla on hankintalainsäädännön muutokset. Muutoksella turvataan yhtiön
toiminnan jatkuvuus ja palvelut omistajille.
Lounavoima Oy:n rakenteilla oleva ekovoimalaitos on merkittävä investointi Salon alueella. Tähän liittyy luonnollisesti
niin toiminnallisia kuin taloudellisia riskejä. Tähän liittyen hankkeessa on erityisesti panostettu kokonaisvaltaiseen
riskien hallintaan. Toiminnalliset riskit, joita sisältyy mm. laitetoimituksiin ja rakennusurakoihin, on pyritty minimoimaan
ammattitaitoisella ja johdonmukaisella projektisuunnittelulla ja projektin hallinnalla, huolellisella kilpailuttamisella,
sopimusten laadinnalla ja tarvittavien vakuutusten hankinnalla. Taloudelliset riskit puolestaan on pyritty minimoimaan
ennakoivalla ja asiantuntevalla taloussuunnitelulla, tarkoituksenmukaisin rahoitusjärjestelyin sekä tulevaisuuden
korkoriskit huomioiden.

Talouden katsaus, merkittävät poikkeamat, riskit
Vuoden 2018 tilinpäätös on tilintarkastettu helmikuussa, mutta LSJH:n hallitus ei ole sitä vielä käsitellyt ja hyväksynyt.
Tästä syystä tiedot tilinpäätökseen liittyen ovat tässä kohtaa alustavia.
LSJH:n liikevaihto nousi jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Toiminnan kustannuksissa LSJH sai merkittäviä
säästöjä useissa kuluerissä ennakoitua enemmän.
Vuoden 2018 liikevaihdoksi muodostui 27 401 112 euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna
tuotot olivat yhteensä 28 895 587 euroa. Valtiolle tilitettävä jätevero sisältyy Kirjanpitolautakunnan antaman ohjeen
mukaisesti liikevaihtoon ja on kirjattu vastaavasti menoksi liiketoiminnan muihin kuluihin.
Liiketoiminnan kulut olivat 26 462 744 euroa. Tilikauden 2018 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3 023 096
euroa. Tilikauden tulos oli 2 432 842 euroa.
Yhtiö otti tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta yhteensä 4 000 000 euroa. Lainoja lyhennettiin 341 448 euroa.
Merkittävimpiä rakennushankkeita päättyneellä tilikaudella olivat Topinojan jätekeskukseen rakennettavan
polttokelpoisen jätteen kalliovaraston kenttien viemäröinti-, asfaltointityöt ja viimeistelytyöt, Rauhalan jätekeskuksen
kaatopaikan muotoilu-urakka ja Korvenmäen kaasunkeräyksen tehostaminen.
LSJH on saavuttanut vuosina 2017 ja 2018 selvästi ennakoitua paremman tuloksen. Tällä säästöön jäävällä tulolla
varaudutaan mm. LSJH:n tuleviin investointeihin, joilla tavoitellaan entistä laadukkaampia jätehuoltopalveluita alueen
asukkaille.

Hallinnon katsaus, hallituksen kokoonpano, henkilöstö, tulossa olevat muutokset
Hallinto

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 9 kertaa.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Olli A. Manni, varapuheenjohtajana Jaakko Halkilahti ja sihteerinä Ari-Pekka
Korhonen.
Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2018 olivat:
1.1.2018 alkaen:
Manni Olli A. (pj)
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Halkilahti Jaakko (vpj)
Elo Piia
Jaskari Antero
Järviö Jarmo
Hermansson Jörgen
Hyttinen Marjatta
Ilola Timo
Moislahti Jonni
Ollikkala Tuija
Rosama Jarmo
27.4.2018 alkaen:
Manni Olli A (pj.)
Halkilahti Jaakko (vpj)
Aso Janne
Hermansson Jörgen
Hyytiä Tuija
Ilola Timo
Jaskari Antero
Kallio Nina
Ollikkala Tuija
Rosama Jarmo
Varajärvi Matti
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jukka Heikkilä.
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy.
Henkilöstö

LSJH:ssa vuoden 2018 aikana toistaiseksi voimassa olevassa ja määräaikaisessa työsuhteessa työskennelleiden
henkilötyövuodet olivat yhteensä 96,09 ja konsernissa 100,99. Määräaikaisten osuus tästä oli 18,03
henkilötyövuotta. Vuoden lopussa LSJH:ssa oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 80 henkilöä ja
määräaikaisessa työsuhteessa 18 henkilöä. Konsernissa vuoden lopussa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli
84.
LSJH:ssa toistaiseksi voimassa olevista työsuhteista oli toimihenkilöitä 49 ja työntekijöitä 31. Toistaiseksi voimassa
olevassa työsuhteessa olleista 45 oli naisia ja 35 miehiä. Henkilökunnan keski-ikä oli 44,5 vuotta.
Henkilöistä viisi oli osa-aikaisia.
Vuoden lopussa kolme henkilöä oli äitiyslomalla, yksi hoitovapaalla ja kaksi henkilöä opintovapaalla. Vuonna 2018
aikana yksi henkilö jäi eläkkeelle ja yksi henkilö siirtyi tytäryhtiön palvelukseen.
Työterveyspalveluista konserni on tehnyt sopimuksen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. LSJH:ssa terveyspalveluihin
käytetyt menot olivat 599,63 €/htv.
Sairauspoissaoloprosentti oli LSJH:ssa 2 % eli 5,7 pvä/henkilö. Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 2,9 % ja 7,3 pvä/hlö.
Sairauspoissaolotietojen pohjana on käytetty Terveystalon sairauspoissaolojen seurantaraporttia 1.1.– 31.12.2018.
Työtapaturmia oli LSJH:ssa vuoden aikana yhteensä viisi, joista yksi johti yhden päivän poissaoloon.

Olennaiset tulevat tapahtumat, vastuut ja velvoitteet
Olennaiset tulevat tapahtumat
Yhtiön perustehtävänä on toteuttaa vuoden aikana toimintasuunnitelmaa, jonka LSJH:n halitus hyväksyi joulukuussa
2018 pidetyssä kokouksessaan. Sen mukaan LSJH järjestää ja organisoi jätehuoltopalvelut yhtiön 17:lle omistajakunnan
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alueella. Lounavoima Oy:n ekovoimalaitoshanke sekä poistotekstiilin käsittelylaitoksen rakentaminen ovat yhtiön
tärkeimpiä hankkeita perustoiminnan lisäksi. Viime vuoden yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti LSJH
selvittää mahdollista laajentumista, jolloin yhtiön osakaspohja mahdollisesti laajentuisi lähivuosina. Selvitystyö on
vasta alussa.
Lähipiirilainat ja vastuut
Yhtiö on antanut 8.322.365 euron pääomalainan Lounavoima Oy:lle, josta tilinpäätöshetkellä oli nostettu 500.000
euroa. Laina erääntyy kokonaisuudessaan 31.12.2035 ja lainan takaisinmaksu alkaa 15.6.2025. Lainan korko on 1,5%
p.a. Koron maksun eräpäivä on kaksi kertaa vuodessa. Lainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja
konkurssissa muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain
siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion
määrän. Pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Jos korkoa ei voida maksaa, se siirtyy maksettavaksi
ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. Lounavoima Oy ja sen osakkaat
ovat tehneet 25.1.2019 rahoituslaitoksen kanssa rahoitussopimuksen Lounavoima Oy:n rahoittamiseksi, jonka mukaan
yhtiö ei saa ilman rahoituslaitoksen suostumusta maksaa pääomalainalle korkoa tai lyhennystä eikä muutoinkaan
palauttaa pääomalainan pääomaa.
Yhtiö on antanut 400.000 euron pääomalainan Kiertomaa Oy:lle. Lainat erääntyvät kokonaisuudessaan 31.12.2025 ja
lainan takaisinmaksu alkaa 15.6.2020. Lainan korko on 4.0% p.a. Koron maksun eräpäivä on kaksi kertaa vuodessa.
Lainojen pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonommalla etuoikeudella.
Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien
pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä
uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääoman tai koron maksamisesta ei anneta
vakuutta. Jos korkoa ei voida maksaa, se siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka
perusteella se voidaan maksaa.

Kehittämisehdotukset kaupungin konsernijohdon ja konserniyhteisön väliseen yhteistyöhön ja muu palaute
kaupungille

Muuta huomioitavaa

Liitteenä on tiedoksi Turun kaupungille raportoitu LSJH:n tuloskortti 2018. Tuloskortin mittarina kohta osinko
tarkoittaa Turun kaupungin osinko-osuutta ja Salon kaupungin osinko-osuus tätä hieman pienempi.

Selvityksen antajan yhteystiedot
Jukka Heikkilä/toimitusjohtaja/Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

|

Salon kaupunki

|

Tehdaskatu 2, 24100 SALO | PL 77, 24101 SALO |

www.salo.fi |

kirjaamo@salo.fi

|

Y-tunnus: 0139533-1 | p. (02) 7781 |

Tilinpäätös 2018
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy - toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on seitsemäntoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön osakaskuntia ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo
ja Turku.
LSJH hoitaa omistajakuntiensa lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät osakassopimuksen, jätelainsäädännön sekä muiden määräysten ja sopimusten mukaisesti. LSJH:n toiminnan perustana on jätehuoltopoliittinen ohjelma, joka on laadittu koko yhtiön toiminta-alueelle.
LSJH järjestää seudun asukkaille, julkisille toimijoille ja muille kunnan jätehuoltovastuulla oleville toimijoille jätteiden keräys- ja vastaanottopalvelut sekä jätteiden hyötykäytön ja muun käsittelyn. LSJH tarjoaa jäteneuvontaa kunnan jätehuoltovastuulla oleville tahoille. Asukkaita ja muita toimijoita opastetaan jätteiden vähentämisessä, kestävässä kuluttamisessa ja lajittelussa sekä kustannustehokkaan jätehuollon järjestämisessä. LSJH tarjoaa myös lakisääteiset kunnan toissijaisella vastuulla järjestettävät jätehuoltopalvelut elinkeinoelämälle.

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista
poikkeamista vuonna 2018:
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)
LSJH:n liikevaihto nousi jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Toiminnan kustannuksissa LSJH sai merkittäviä
säästöjä useissa kuluerissä ennakoitua enemmän.
Vuoden 2018 liikevaihdoksi muodostui 27 401 112 euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna
tuotot olivat yhteensä 28 895 587 euroa. Valtiolle tilitettävä jätevero sisältyy Kirjanpitolautakunnan antaman ohjeen
mukaisesti liikevaihtoon ja on kirjattu vastaavasti menoksi liiketoiminnan muihin kuluihin.
Liiketoiminnan kulut olivat 26 474 745 euroa. Tilikauden 2018 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3 008 096
euroa. Tilikauden tulos oli 2 420 842,36 euroa.
Yhtiö otti tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta yhteensä 4 000 000 euroa. Lainoja lyhennettiin 341 448 euroa.
Päättyneen tilikauden nettoinvestoinnit kuluvan käyttöomaisuuden osalta olivat yhteensä 2 248 747,83 euroa. Investointien toteutus myöhästyi osin investointisuunnitelman aikataulusta. Keskeneräisten käyttöomaisuushankintojen määrä tilinpäätöshetkellä oli 2 376 084 euroa. Kaikki investoinnit toteutettiin lakisääteisistä peruspalveluista huolehtimiseksi ja rahoitettiin kassavaroin.
Merkittävimpiä rakennushankkeita päättyneellä tilikaudella olivat Topinojan jätekeskukseen rakennettavan polttokelpoisen jätteen kalliovaraston kenttien viemäröinti-, asfaltointityöt ja viimeistelytyöt, Rauhalan jätekeskuksen kaatopaikan muotoilu-urakka ja Korvenmäen kaasunkeräyksen tehostaminen.
LSJH on saavuttanut vuosina 2017 ja 2018 selvästi ennakoitua paremman tuloksen. Tällä säästöön jäävällä tulolla
varaudutaan mm. LSJH:n tuleviin investointeihin, joilla tavoitellaan entistä laadukkaampia jätehuoltopalveluita alueen asukkaille.
LSJH-konserni
Konsernin liikevaihto nousi jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Toiminnan kustannukset toteutuivat suunnitellusti, mutta monissa kuluerissä saatiin myös merkittäviä säästöjä.
Vuoden 2018 liikevaihdoksi muodostui 28 729 986 euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna
tuotot olivat yhteensä 30 237 607 euroa.
Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 28 297 841 euroa. Konsernin tulos vuodelta 2018 ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja oli 2 505 234 euroa. Tilikauden tulos oli 1 939 766 euroa.
Keskeiset toiminnalliset tapahtumat vuonna 2018
Keskeisiä toiminnallisia tapahtumia olivat valmistautuminen paikalliseen energiahyödyntämiseen Lounavoima Oy:n
rakentamassa ekovoimalaitoksessa vuodesta 2021 lähtien ja kierrätyksen edistäminen mm. poistotekstiilin hyödyntämishankkeessa. Topinojan jätekeskukseen rakennettiin toiminnan ja ympäristön kannalta aikaisempaa parempi välivarasto polttokelpoiselle jätteelle. Myös kiertotalouteen perustuvaa Topinpuisto-verkostoa rakennettiin.
LSJH:n yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiö tiedusteli kahdeksalta Vakka-Suomen ja Rauman suunnan kunnalta halukkuutta selvittää osakkuutta LSJH:ssa. Vuoden 2019 aikana tehtävään yhteistyöselvitykseen lupautuivat
mukaan Eurajoen, Rauman, Uudenkaupungin ja Vehmaan kunnat.
Tytäryhtiö Kiertomaa Oy:ssä toimintaa tehostettiin reaaliaikaisella kustannusseurannalla ja ulkopuolisten palveluiden käytön optimoinnilla. Yhtiön varsinainen liiketoiminta pääsi vauhtiin kesän aikana, kun maa-ainesten vastaanottotoiminta alkoi Turun Saramäessä.

Tilinpäätös 2018
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy - toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT
TP
31.12.2018

TP 2016

TP 2017

TA 2018

6 500

7 383

7 500

7986

13,1

14,6

14,6

14,6

8 500

8 366*

70 600*

8 600**

30

35

36

38

Toiminnalliset tavoitteet (uudistettu syksyllä 2017)
Asumisessa ja muussa kunnan vastuulla olevassa toiminnassa syntyvää biojätettä kerätään ja toimitetaan materiaalikierrätykseen entistä
enemmän. Kierrätys säästää luonnonvaroja. (tonni/vuosi)
Kaatopaikkoja suljetaan aktiivisesti haitallisten ympäristövaikutusten
minimoimiseksi.
Tiiviillä pintarakenteella pystytään estämään kasvihuonekaasupäästöjä
ilmaan, hallitsemaan jätetäytön läpi suotautuvan sadeveden määrää,
hajuhaittoja, ympäristön roskaantumista ja haittaeläimiä sekä keräämään syntyneet kaatopaikkakaasut käsittelyyn. LSJH:n käytössä olevien kaatopaikkojen suljettava kokonaispinta-ala on noin 45 hehtaaria.
(suljettu kaatopaikka-ala hehtaareissa)
LSJH:n käsittelyyn toimitetun asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen määrä kasvaa, minkä ansiosta vesistöjen ravinnekuormitusta saadaan vähennettyä.
Viemäriverkoston ulkopuolella arvioidaan syntyvän tyhjennysvelvoitteen piirissä olevaa lietettä noin 100 000 m 3/v. (m3/vuosi).
Sähköisen palvelun osuus LSJH:n toimistolla tapahtuvasta asiakaspalvelusta kasvaa.
Sähköisten palvelujen kehittyminen monipuolistaa asiakaspalvelua. (%
kaikesta asiakaspalvelusta)
* Vuodesta 2018 alkaen sako- ja umpikaivolietteet koko toimialueelta LSJH osoittamaan vastaanottopaikkaan. Tätä ennen ainoastaan
Kemiönsaaresta. Taksaa ei vielä ole, tavoiteaikataulu on, että voimassa 06/2018
** Sako- ja umpikaivolietteitä ei toimitettu vielä koko toimialueelta LSJH:n osoittamaan vastaanottopaikkaan vaan ainoastaan Kemiönsaarelta. Jätehuoltoviranomaisen päätöksen mukaan sako- ja umpikaivolietteet toimitetaan LSJH:n osoittamaan vastaanottopaikkaan
1.1.2020 alkaen.

Toiminnan laajuus ja tulos
TP 2016

TP 2017

TA 2018

TP
31.12.2018

26 680

26 168

28 500/
30 000

27 401/
28 896

0,6

0,8

0,6

0,6

Liikevoitto (1.000 €)

1 974

1 162

500

2 818

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)

2 071

1 372

400

3 008

1 788

1 500

4 626*

87*

96

8,0

15,49

Liikevaihto (1.000 €) / kokonaistuotot

Jäteveron osuus liikevaihdosta, %

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)
*joista keskeneräisiä 2 377€, osa toteutuneista ja keskeneräisistä
investoinneista siirtynyt edellisiltä vuosilta

Keskimääräinen henkilökunnan määrä
*Arvio TA2018 arvioitu alakanttiin. Nousu johtuu pääosin joidenkin
määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamisesta, muutamine määräaikaisten työsuhteiden jatkotarpeesta kesäsesongin jatkuessa
myöhään syksyyn, lisäksi T&K- resurssien vahvistamisesta erityisesti poistotekstiilin käsittelyyn liittyen

1 019

87

88

11,8

7,4

Pääoman tuotto ja tuloutus
Oman pääoman tuotto, %
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Sijoitetun pääoman tuotto, %

14,4

9,6

6,0*

18,40

57

114

50

57

Omavaraisuusaste, %

69,8

68,4

50,0

64,42

Nettovelkaantumisaste, %

-10

-63

-60,0

-53,2

Osinkotuotto kaupungille (1.000 €/maksuperusteisesti)
Vakavaraisuus

Salon kaupungin
konsernijaosto

Konserniyhteisön toiminnan seuranta konsernijaoston kokouksessa

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida konserniyhteisöjen tavoitteiden toteutumista ja
taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Konsernijaosto
tutustuu yhteisöjen talouteen ja toimintaan ja kutsuu yhteisöjä esittäytymään. Tämän lomakkeen tarkoituksena on olla apuna
konserniyhteisön esittelyssä/ tavoitteiden seurannassa/ ajankohtaiskatsauksena

Konsernijaoston kokouksen ajankohta:

Paikka:

8.3.2019 klo 12.00

Salon kaupungintalo, Kataja

Konserniyhteisön nimi:

Toimiala:

Lounavoima Oy

Energia

Ajankohtaiskatsaus; keskeisten hankkeiden eteneminen

Ekovoimalaitosprojekti on käynnistnyt vuoden 2018 alussa. Päälaitehankinnat tehtiin 2018 lopulla.
Investointipäätös tehtiin tammikuussa 2019 sen jälkeen kun päälaitteiden sitovat hintatarjoukset oli saatu.
Budjetiksi muodostui lopulta n. 112 M€. Investointipäätöksen jälkeen tammikuussa allekirjoitettiin
päälaitteiden hankintasopimukset ja rahoitussopimus Nordea pankin kanssa. Laitoksen suunnittelu aloitettiin
syksyllä 2018 ja siten välittömästi hankintojen ja rahoituksen vahvistamisen jälkeen voitiin aloittaa
maanrakennustyöt. Projekti etenee aikataulussa ja aikataulun mukainen jätteen polton aloitus on
tammikuussa 2021.

Vuoden 2019 keskeisten tavoitteiden toteutuminen, merkittävät poikkeamat, riskit
Lounavoiman tavoitteena on seuraavien noin kahden vuoden aikana rakentaa ja käyttöönottaa
Ekovoimalaitos. Tavoitteena on aloittaa jätteen poltto tammikuussa 2021 ja laitoksen valmistuminen ja
vastaanotto laitetoimittajilta on kesäkuussa 2021. Laitoksen rakentaminen aloitettiin aikataulussa ja
merkittäviä raportoitavia poikkeamia ei ole. Yksi suurimmista riskeistä on laitoksen valmistumisen
myöhästyminen, joka voi aiheutua monista yksittäisitä riskeistä kuten esim. onnettomuus/vahinko, kriittisen
toimittajan viivästyminen, sääolosuhteet, suunnitteluviive/-virhe jne. Suurimpia riskejä on myös budjetin
ylitys, johon voi johtaa mm. aikataulun ylitys. Riskien välttämiseksi Lounavoima on sopinut Swecon kanssa
koko projektin aikaisesta riskien kartoittamisesta ja riskien hallinnan konsultoinnista. Riskeihin on varauduttu
myös organisaatiolla, sopimuksilla ja vakuutuksilla.

Talouden katsaus, merkittävät poikkeamat, riskit
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Ei poikkeamia

Hallinnon katsaus, hallituksen kokoonpano, henkilöstö, tulossa olevat muutokset
Ei tiedossa olevia muutoksia hallinnossa. Henkilöstöä lisätään vuonna 2019 1-2 henkilöllä ja vuonna 2020 n.
16 henkilöllä.

Olennaiset tulevat tapahtumat, vastuut ja velvoitteet
Ekovoimalaitosprojekti etenee päätetyn aikataulun mukaisesti. Peruskiven muuraustilaisuus huhtikuun
lopussa.

Kehittämisehdotukset kaupungin konsernijohdon ja konserniyhteisön väliseen yhteistyöhön ja muu palaute
kaupungille

Yhteistyö kaupungin kanssa on ollut tiivistä projektin alkuvaiheessa. Yhteistyö eri tahojen kanssa on toiminut
hyvin, asiallisesti ja ripeästi. Olemme saaneet tukea ja meitä on haastettu kriittisillä kommenteilla ja
kysymyksillä. Yhteenvetona erittäin positiivinen kokemus.

Muuta huomioitavaa

Selvityksen antajan yhteystiedot
Petri Onikki, 050-5300404
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
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Salon kaupungin
konsernijaosto

Konserniyhteisön toiminnan seuranta konsernijaoston kokouksessa

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida konserniyhteisöjen tavoitteiden toteutumista ja
taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Konsernijaosto
tutustuu yhteisöjen talouteen ja toimintaan ja kutsuu yhteisöjä esittäytymään. Tämän lomakkeen tarkoituksena on olla apuna
konserniyhteisön esittelyssä/ tavoitteiden seurannassa/ ajankohtaiskatsauksena

Konsernijaoston kokouksen ajankohta:

Paikka:

11.6.2019

Salon kaupungintalo, Kataja

Konserniyhteisön nimi:

Toimiala:

Salo IoT Park Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Salon
kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä, vuokrata
kiinteistöä ja sen tiloja sekä muutoinkin luovuttaa
kiinteistön käyttöoikeuksia.

Ajankohtaiskatsaus; keskeisten hankkeiden eteneminen
Salo IoT Campus on toiminut noin kaksi vuotta. Tällä hetkellä kampuksella työskentelee noin 800 henkilöä ja
kampuksen tiloista on vuokrattuna noin puolet.
Kampuksella toimii Turun ammattikorkeakoulu jonka toimina on kehittynyt kampuksella toimimisen aikana.
Ammattikorkeakoulun normaalin toiminnan lisäksi kampukselle on avattu mm. kyberlaboratorio, ulkomaiset
opiskelijoiden hankinta on aloitettu ja syksyllä 2019 kampuksella aloittaa uusi digitaalisen liiketoiminnan
tradenomikoulutus. Yritysten ja opiskelijoiden yhteistyö on lähtenyt orastavaan kasvuun ja tätä pyritään
aktivoimaan edelleen.
Kampukselle valmistuu kesän aikana akkutehdas ja tähän liittyvät tila- yms. muutokset ovat käynnissä.
Akkutehtaan ympärille rakennetaan yhteistyössä Yrityssalon ja alueen toimijoiden kanssa akkuekosysteemi.
Toimenpiteet tämän luomiseksi on aloitettu. Kampuksella ja Salolla on hyvät mahdollisuudet tulla keskeiseksi
sähköisen liikkumisen keskukseksi.
Uusasiakashankintaa jatketaan aktiivisesti ja kampuksen yhteisöä kehitetään entisestään.
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Vuoden 2019 keskeisten tavoitteiden toteutuminen, merkittävät poikkeamat, riskit
Myynnin tavoitteena on saada kasvatettua edelleen kaikkien asiakassegmenttien määrää; start-up yritykset,
kasvuyritykset, ankkurit ja oppilaitokset. Jokaiseen yrityssegmenttiin on saatu useita uusia toimijoita.
Kampuksella toimiva ylläpito- ja palveluverkosto on luotu ja sen laatua mitataan säännöllisesti. Kampuksen
asiakasyritysten päättäjiltä saama NPS on hyvällä tasolla. Ylläpidon tavoitteeksi on asetettu laadun lisäksi
palvelumyynti ja energiansäästö.
Vuoden 2019 tavoitteiden toteutumisen osalta Valmet Automotiven tulo kampukselle vaikuttaa kampuksen
asemointiin. Tästä johtuen vuonna 2019 kampusta tullaan kehittämään hieman eri lähtökohdista kun mitä
vuonna 2018 suunniteltiin. Kampuksen perusstrategiaan tällä ei ole vaikutusta.
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Pidemmän tähtäimen riskinä on, että korkean osaamisen osaajien määrä Salosta vähenee ja kasvulle tulee
näin rajat. Lyhyellä tähtäimellä mm. Salosta poispäin pendelöinti saattaaa auttaa osaajien löytymisessä.
Opiskelijamäärien lisääminen yleisesti ja esim. ulkomaiste opiskelijoiden tulo Saloon tulee olemaan erittäin
tärkeää Salon ja kampuksen tulevaisuuden kannalta.

Talouden katsaus, merkittävät poikkeamat, riskit
Kampuksen talouden keskeisiä asioita on uusasiakas- ja palvelumyynti, kiinteistön hoitokustannukset sekä
rakennusten ikääntymisestä aiheutuvat tekniset investoinnit.
Hoitokustannuksissa erityisesti haasteita aiheuttaa korkea kiinteistövero, kaukolämmön hinnan nousu ja
sähköön liittyvien kustannusten nousu sekä huoltotoimintaan liittyvät kustannusnousupaineet.
Tulevat, taloudellisesti merkittävät investoinnit ovat pääosin kiinteistön teknisiä ylläpitoinvestointeja ja
käyttäjämuutoksia. Lisäksi jatketaan energiasäästöinvestointien ohjelmaa.

Hallinnon katsaus, hallituksen kokoonpano, henkilöstö, tulossa olevat muutokset
Kampus toimii tehokkaalla neljän henkilön tiimillä ja ulkoistetuilla palvelutuottajilla. Ei tiedossa olevia
muutoksia henkilöstöön tai hallitukseen.

Olennaiset tulevat tapahtumat, vastuut ja velvoitteet
-

Kehittämisehdotukset kaupungin konsernijohdon ja konserniyhteisön väliseen yhteistyöhön ja muu palaute
kaupungille
Yhteistyö on sujuvaa

Muuta huomioitavaa
-

Selvityksen antajan yhteystiedot
Jukka Vakula
Joensuunkatu 7, 24100 Salo
Tel: +358 (0) 40 761 7287
jukka.vakula@saloiotcampus.fi
http://www.saloiotcampus.fi
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