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Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.4.2019 158 § mm. perustaa
taloustyöryhmän ja nimesi sen jäsenet. Kaupunginhallituksen päätöksessä
taloustyöryhmän toimeksiantona on laatia ehdotuksia talouden
tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä ja seurata tasapainottamisen
toteutumista. Taloustyöryhmän tulee tarkastella käyttötalouden ja
investointien kehystä suunnitteluvuosille sekä laatia toimenpidesuosituksia
kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja tulojen lisäämiseksi.
Taloustyöryhmän toimikausi kestää kuluvan valtuustokauden loppuun.
Taloustyöryhmä käsitteli kokouksessaan 12.8.2019 § 15 kaupungin
palvelualueiden maksuja ja taksoja. Työryhmälle koottiin selvitykset
palvelualueiden maksuista ja siitä, mistä palvelualueiden ulkoiset tulot
muodostuvat. Taustatiedoksi oli kerätty kaupungin verrokkikuntien maksut,
joihin palvelualueiden maksuja on vertailtu. Johtopäätös selvitysten
perusteella oli se, että tietyt maksut ovat verrokkikuntia keskimääräisesti
alemmalla tasolla ja siten niitä on perusteltua korottaa. Taloustyöryhmä
päätti kokouksessaan 12.8.2019 linjaukset kaupungin palvelualueiden
maksujen korotuksista. Yleislinjauksena on, että suurinta osaa maksuja
ehdotetaan korotettavaksi 5 %. Muutamien maksujen osalta korotus on
perustellusti suurempi. Lisäksi taloustyöryhmä edellyttää, että maksujen ja
taksojen korotuksen vaikutuksia, perintää ja vaikuttavuutta seurataan
palvelualueilla.
Taloustyöryhmän päätös 12.8.2019 §15 on esityslistan liitteenä.
Vapaa-ajan lautakunta on käsitellyt liikuntapalvelujen hinnastoa
kokouksessaan 13.12.2018 § 98 (hinnasto sisältää myös uimahallimaksut).
Yhteenveto vapaa-ajan lautakunnan päättämistä uimahallimaksuista on
esityslistan liitteenä.
Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin palvelualueiden maksuja ja taksoja
kokouksessaan 2.9.2019 § 330 ja päätti lähettää taloustyöryhmän
esityksen maksujen ja taksojen tarkistamisesta palvelualueille
valmisteltavaksi ja edelleen lautakunnille päätettäväksi vähintään
taloustyöryhmän esityksen mukaisina siten, että uudet maksut ja taksat
tulevat voimaan 1.1.2020.
Vapaa-ajan palvelujen osalta taloustyöryhmän esityksessä ehdotettiin
uimahallin maksuihin korotuksia siten, että palvelualueelle saataisiin

lisätuloa noin 50.000 euroa.
Salossa uimahallin sisäänpääsymaksuja on korotettu viimeksi heinäkuussa
2015. Salon vertailukuntien uimahallimaksuja on taloustyöryhmän
pyynnöstä selvitetty keväällä 2019. Vertaillut uimahallit ovat kuitenkin
erikokoisia ja sisäänpääsylippuun sisältyy erilaisia palveluita (esim.
kuntosali ja erilaiset altaat), joten hintojen vertailulla ns. "oikeaa hintaa" ei
löydy.
Aikuisten osalta sisäänpääsymaksut ovat vertailukunnissa 4-6 € / krt. Salon
maksu on tällä hetkellä 6 € ja sitä ehdotetaan korotettavaksi 50 snt, jonka
jälkeen maksu olisi vertailukuntien kallein.
Alennusryhmien osalta Salossa maksu on nyt kaikille 3 € / krt.
Vertailukunnissa lasten sisäänpääsymaksut ovat 2 - 3,50 € ja
opiskelijoiden/varusmiesten, työttömien ja eläkeläisten maksut ovat 2 4,50 €. Esitetään aikuisten alennusryhmien sisäänpääsyn uudeksi hinnaksi
3,50 € / krt ja lasten 3 € hinnan esitetään jäävän ennalleen ilman
korotuksia. Alennusryhmistä esitetään poistettavaksi määräaikaista Kelan
kuntoutustukea saavat. Kelan kuntoutustuen saajat eivät vertailukuntien
uimahalleissa saa alennusta ja uimahallin kassalla on osoittatunut
hankalaksi nopeasti todeta erilaisista todistuksista, onko henkilö oikeutettu
alennukseen vai ei. Varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet saavat jatkossa
alennuksen kertamaksusta, mutta heille ei myönnetä muita alennuksia.
Sarjalippujen hintoja korotetaan myös ja sarjalippujen ostajille annettuja
alennusprosentteja (verrattuna kertalipun hintaan) pienennetään siten, että
jatkossa 10 kpl sarjalipusta myönnetään n. 7 % alennus (hinta
pyöristetään) ja 25 kerran tai sitä suuremmista sarjakorteista 15 %
alennus. Tällä hetkellä suurin alennus sarjakorteista on 100 kerran kortissa
oleva 33 % alennus ja pienin 10 kerran kortin n. 8 % alennus.
Jos uimahallin kävijämäärä pysyy ennallaan, saadaan kertalippujen ja
sarjakorttien hinnankorotuksilla sekä yhden alennusryhmän poistamisella
vuodessa maksimissaan n. 35 000 - 38 000 € lisätulot. 50 000 euron
lisätulojen saamiseksi ehdotetaan nostettavan myös uimahallin ohjatun
liikuntatoiminnan hintoja, joita on viimeksi nostettu heinäkuussa 2016.
Ohjatun toiminnan hintoja (vauva- ja perheuinti, uimakoulut, vesijumpat)
nostetaan 0,50 -1 € per kerta. Mikäli kävijämäärät pysyvät ennallaan,
saadaan hinnankorotuksilla maksimissaan n. 12 500 € lisätulot.
Uimahallin uusi hinnasto, jonka esitetään astuvan voimaan 1.1.2020 on
esityslistan liitteenä.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä uimahallin uuden hinnaston
liitteen mukaisesti tulemaan voimaan 1.1.2020 lukien.
Päätös:
Piia Keto-oja esitti, että hinnastosta poistetaan 50 kpl ja 100 kpl

lipputuotteet. Anita Sjöholm-Nikkanen kannatti esitystä.
Arttu Laaksonen esitti, että asia lähetetään uudelleen valmisteluun.
Esitystä ei kannatettu.
Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi apulaiskaupunginjohtajan
päätösehdotuksen, sekä Piia Keto-ojan tekemän esityksen yksimielisesti.
Arttu Laaksonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

