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Perussuomalaisen valtuustoryhmän näkemys talousarviovalmisteluun 
  
  
Perussuomalainen valtuustoryhmä kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiään Tampereen kau-
pungin talouden tasapainottamiseksi. 
  
Päivän uutinen on, että Suomi on taas lamassa (maaliskuu huonompi kuin viime vuonna, ja 
sekin oli huono), ja Suomi ei tule saavuttamaan 0.5% talouskasvua, jolle valtion budjetti perustuu. 
Tällaiseen tilanteeseen Tampereen budjettia pitää rakentaa. 
 
Tampereen kaupungin taloudellinen tilanne on mielestämme menossa sellaiseen suuntaan, että 
kaikkia jo tehtyjä suunnitelmia ja ratkaisuja pitää arvioida kriittisesti. Toivomme, että viimeistään 
nyt otetaan huomioon jo aikaisemmin valtuustossa esittämiämme linjauksia. 
  
Esitämme, että Tampereen kaupunginvaltuusto kävisi toimintaa linjaavan arvokeskustelun kaupun-
gin tehtävistä. Olemme valmiit myös julkisesti perustelemaan näkemyksiämme ja arvojamme. 
  
  
1) Menot kuriin 
  
Käsityksemme mukaan esitetty arvio Tampereen kaupungin tulojen ja menojen välisen kuilun suu-
ruudesta on liian optimistinen. Laajennamme vastauksemme koskemaan kokonaisuutta. 
 
Perussuomalainen valtuustoryhmä ei kannata verojen ja maksujen korottamista. Ne ohjaisivat ke-
hitystä väärään suuntaan vähentämällä ostovoimaa ja lisäämällä työttömyyttä. 
 
Tampereen Kaupungin vetovoima mahdollisena arvokkaana muutto- ja yritysten investointikohtee-
na lisääntyy kun se ylläpitää tarkkaa ja suunnitelmallista taloutta huomioiden asukkaiden sekä yri-
tysten etunäkökohdat. 
 

Olemme edelleenkin sitä mieltä, että kaikkia kaupungin menoja pitää arvioida kriittisesti. Suhtau-
dumme myönteisemmin niihin kustannuksiin, jotka liittyvät lakisääteisten palvelujen toteuttami-
seen ja investointeihin kuin  kaupungin ylimääräisten, vapaaehtoisten hankkeiden kustannuksiin. 
  
Kaupungin talouden alijäämät ovat syntyneet useamman vuoden tuloksena. Sopeutus tulee siksi 
tehdä seuraavan 3 vuoden aikana. Tavoitteeseen pääsemiseksi esitämme: 
  
- Uusia palveluita ei tule avata.  
  
- Lakisääteiset tehtävät tulee hoitaa, eikä niistä pidä tinkiä. 
  
- Laitoshoitoa tulee mahdollisuuksien mukaan vähentää ja siirtyä enenevässä määrin ennakoivaan 
hoitoon (myös lasten- ja nuorten asiat). 
  
- Kaikki kaupungin myöntämät avustukset tulee ottaa erikoistarkastelun alle. Erityisen kriittisesti 
on suhtauduttava poliittisten yhdistysten, erilaisten eko-hankkeiden sekä ja muiden vastaavien 
suoraan ja epäsuoraan taloudelliseen tukemiseen. 
  
- Kansainvälisyys- ja maahanmuuttajatoiminnan rahoituksen leikkaaminen taloudellisen tilanteen 
mukaiseksi. 
  
- Tuloja saadaan lisää lisäämällä yritysten mahdollisuuksia työllistää. Kaupungin tonttipolitiikka 
pitää muuttaa työllisyyttä parantavaksi lisäämällä yritys/työpaikkakaavoitusta. 
  
- Kaupungin tulee pidättäytyä konsulttien käyttämisestä. Mietittävä tarvetta vai olisiko tarkoituk-
senmukaisempaa toteuttaa omana työnä.  
  



- Laskennalliset palvelujen kustannukset arvioidaan uudestaan. Mm. kaupungin tilojen vuokrien 
korotukset tulee tehdä vain maksimissaan indeksin mukaan. Ei hankita investointirahoitusta vuok-
ratuotolla (esim. vuokran korotustarve on 3 %, nostetaan kuitenkin 6 %). 
  
- Kaikissa kaupungin hankinnoissa ja sopimuksissa tulee lain puitteissa suosia paikallisia yrittäjiä. 
  
- Tuloja saadaan luopumalla kerskainvestoinneista. Tarpeellisiakin investointeja voidaan siirtää 
toteutettavaksi sitten kun kaupungin talous on saatu tasapainotettua. 
  
  
2) Henkilöstön asema sopeutuksessa 
  
Suurin osa kaupungin henkilöstöstä tekee arvokasta ja välttämätöntä työtä. Käsityksemme mukaan 
ns. tekevien käsien tasolla on useissa yksiköissä tarvetta lisäresursseihin.  
 
  
Henkilöstömenojen osalta esitämme: 
  
- Kaupungin henkilöstöä ei pidä arvioida massana. Erityisesti hallinnon osalta tulee erikseen arvioi-
da jokaisen viran ja toimen tarkoituksenmukaisuus ja hyödyllisyys.  
  
- Tilaaja-tuottaja -malli tulee purkaa. Viimeistään sote -uudistuksen yhteydessä konsernihallinnon 
tilaaja -virkamiehet on irtisanottava. 
  
- Lomautuksia voidaan harkita porrastetusti, erityisesti ylempään ja keskijohtoon. 
  
- Kaupungin lakisääteisten tehtävien ja toimintojen kannalta tärkeiden ja vähemmän tärkeiden 
tehtävien kartoitus.  
 
Jos todella arvioitaisiin tehtävien vaikutukset eri suuntiin eri aikajänteillä, saattaisi paljastua teh-
täviä, joilla ei juuri ole vaikutusta muihin lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, jolloin lääke olisi 
vastaavasti lomautus (ja seurausten seuranta) ja jälkimmäisessä tapauksessa tehtävien uudelleen-
järjestely tai siirto toisiin tehtäviin tai on aloitettava johtavaa henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut 
ja irtisanomiset. 
  
- Välittömästi on lakkautettava kaikki "eko- ja matkailulähettiläiden" virat ja toimet. Lisäksi kaikki 
vapaaehtoiset hankkeet arvioidaan erikseen. 
  
  
3) Investoinnit 
 
Kaikkien sellaisten investointien tarve, jotka eivät ole valmistuneet, pitää arvioida uudestaan. In-
vestointi on kaunis sana, jonka taakse voi piilottaa isojakin kuluja, jotka eivät oikeasti ole inves-
tointeja. 
  
Kaupungin investointien osalta esitämme: 
  
- Perutaan, myöhennetään tai poistetaan investointilistalta Rantaväylän tunneli, ratikan suunnitte-
lu ja rakentaminen, kansi- ja keskusareenahanke, Sulkavuoren jätevesipuhdistamo sekä keskusta-
alueen asumista ja yritystoimintaa vaikeuttavat hankkeet. Hämeenkadun ja muidenkin katujen 
sulkeminen yksityisautoilta perutaan. Keskustan maanpinnalla olevien pysäköintipaikkojen vähen-
täminen ja hintojen korotukset perutaan. 
  
- Investointien kustannukset tulee saada hallintaan realististen kustannusarvioiden avulla. Inves-
tointien toteuttamisessa on luovuttava ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavasta "prameudesta". 
  
- Kaupungin on keskityttävä vain niihin investointeihin, joita "laki" ja kaupunkilaisten jokapäiväinen 
toiminta ja hyvinvointi edellyttävät (ns. perusinfran ylläpito). 
 


