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Taloustyöryhmä 03. 06. 2019 § 9

Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, puh. (02) 778 2234,
taloussuunnittelija Maria Kulmala, puh. (02) 778 4017 hankintapäällikkö
Päivi Kohvakka, puh. (02) 778 5011, talousjohtaja Anna-KristiinaJärvi,
puh. (02) 778 2201, anna-kristiina.jarvi@salo.fi

Taloustyöryhmälle on valmisteltu tietoja kaupungin palvelualueiden
maksuista ja taksoista sekä tehty vertailua muihin kuntiin. Esityslistan

liitteenä on koonti sekä koko kaupungin että palvelualueiden tuloista sekä
maksuista ja taksoista palvelualueittain.

Päätösehdotus:

Taloustyöryhmä keskustelee asiasta ja päättäämerkitä tiedokseen
selvityksen palvelualueiden maksuista ja taksoista.
Päätös:

Talousjohtaja esitti yhteenvedon kaupungin ulkoisista tuloista viimeiseltä
viideltä vuodelta.

Taloustyöryhmä nosti esiin seuraavat asiat:
Kaupungilla ei ole käytössämaksimimaksut soten asiakasmaksujen
osalta. Työryhmälle selvitetään maksujen vaikuttavuus eli missä
tulokertymissä on suurimmat käyttäjämäärätja mikä on korotusten
vaikutukset tulokertymään. Miten paljon asiakasmaksuja on perinnässäeli
jää saamatta kaupungilta. On pohdittava myös maksujen noston vaikutus
kaupungin imagoon.
Työryhmä päätti palata maksujen linjausten osalta asiaan seuraavassa
kokouksessa. Työryhmälle tuodaan kokoukseen esitysluonnos maksujen
ja taksojen yhteenvedosta ja niiden vaikutuksista. Asiastajärjestetään
työryhmälle iltakoulu 8. 8. 2019 klo 12-15.
Taloustyöryhmä 12. 08. 2019 § 15

Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, puh. (02) 778 2234,
taloussuunnittelija Maria Kulmala, puh. (02) 778 4017 hankintapäällikkö
Päivi Kohvakka, puh. (02) 778 5011, talousjohtaja Anna-Kristiina

Korhonen, puh. (02) 778 2201, anna-kristiina.korhonen@salo.fi
Maksuista ja taksoista on koottu palvelualueittain yhteenvedot, jossa on
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arvioitu palvelualueiden tulojen mahdollisia korotuksia ja vaikutuksia.
Yhteenvetoihin on lisätty taloustyöryhmän iltakoulussa pyydetyt
tarkennukset ja selvitykset pääsääntöisesti.Yhteenvedot ovat esityslistan
liitteenä.
Päätösehdotus:

Taloustyöryhmä päättää merkitä tiedokseen selvitykset palvelualueiden
maksuista ja taksoista sekä päättää linjaukset niiden osalta.
Päätös:

Taloustyöryhmä päätti esittää palvelualueille valmisteltavaksi ja edelleen
lautakunnille päätettäväksiseuraavat linjaukset maksujen ja taksojen
osalta. Taloustyöryhmäon tarkastellut maksuja ja taksoja palvelualueittain
ja vertaillut niitä ympäristö- / verrokkikuntiin. Seuraavissa esityksissä
maksut ovat olleet keskimääräistä edullisempia, joten niitä esitetään
tarkistettavaksi.

Sosiaali-ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut ehdotetaan korotettavaksi
maksukattoon vuodesta 2020 alkaen.

Lasten ja nuorten palvelut
Iltapäivätoiminnanmaksuihin ehdotetaan 5 %:n korotusta.
Musiikkiopiston maksuihin ehdotetaan 15 %:n korotusta. Taloustyöryhmä
kiinnitti huomiota siihen, että taksa on tarkistettu viimeksi vuonna 2012 ja
nykyiset maksut ovat alle valtakunnan keskiarvon.
Vapaa-ajan palvelut
Uimahallin maksuihin ehdotetaan korotuksia siten, että palvelualueelle
saataisiin lisätuloa noin 50. 000 euroa.

Kansalaisopiston maksuihin ehdotetaan vähintään5 %:n korotusta.
Lisätuloatulee saada noin 40. 000 euroa, joka voi koostua sekä
korotuksista että alennusten poistamisesta palvelualueen arvion

mukaisesti. Lisäksitaloustyöryhmä toteaa, että työryhmä pitäätärkeänä,
että opiston kursseille tulee voida ilmoittautua monen kanavan kautta, ei
pelkästäänverkkotarjontana. Tämän vuoksi tulee rakentaa
palvelujärjestelmä myös puhelimitse tai opiston kansliassa ilmoittautuville
varmistaen kuitenkin samalla, että kurssimaksun suoritus on vahvistus
kurssiin osallistumiseksi.

Palvelualuetta pyydetäänselvittämään, mitä toiminnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia on sillä, jos alle 19-vuotiaiden harjoitusvuoroista peritään
tilavuokrat.

Kaupunkikehityspalvelut
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Kaupunkikehityspalvelujen maksuihin ja taksoihin esitetään5 %:n
korotusta seuraavien maksujen osalta: kiinteistö-ja mittauspalvelujen
maksut, kaivuuluvatja katualuemaksutyms., toripaikkamaksut,
venepaikkamaksutja kaupunkisuunnittelun maksut.
Kaupungin suoraan omistamia yksittäisiäasuntoja tulee pyrkiä myymään
aktiivisesti kuntoisuuden ja/tai markkina-arvon mukaan tai tarjoamaan
asukkaille mahdollisuutta ostaa asunto omaksi.

Rakennus-ja ympäristösuojelun maksuihinja taksoihin ehdotetaan 5 %:n
korotusta, joka voidaan toteuttaa kahden vuoden ajanjaksolla.
Ympäristövalvonnan osalta ehdotetaan, että tupakkalain mukainen maksu
korotetaan 350 euroon.

Kaupungin tuottamien palvelujen hinnoittelu eri palvelualueilla tulee
tarkistaa ja yhtenäistää.Esimerkiksi liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston
maksut tulisi yhtenäistää,mikäli kyseessä on hyvin saman tyyppinen
toiminta.

Taloustyöryhmäedellyttää, että maksujen ja taksojen korotuksen
vaikutuksia, perintää ja vaikuttavuutta seurataan palvelualueilla.

Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 20. 8. 2019

Sini Salminen
Toimistosihteeri

