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Johtaja: Emme ole tehneet
päätöstä yt-neuvotteluista
Tampere: Johtoryhmä kertoi,
että kaupungilla on edessään 60
miljoonan säästöt jo ensi vuonna
AINO HEIKKONEN
Aamulehti

Tuloveroprosentin nostaminen on ainut keino
nostaa kaupungin tuloja.
Näin toteaa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklin kuullessaan
Tampereen talousluvuista.
Kaupungin on vähennettävä
menojaan ja lisättävä tulojaan

yhteensä 60 miljoonan edestä,
kun valtionosuuksien leikkaukset tekevät kaupungin budjettiin
ensi vuonna 45 miljoonan euron
loven. Lisäksi yhteisöverotuotto
vähenee 20 miljoona euroa.
Tampereen vuoden 2013 talousarvion kokonaissumma on
noin 1,6 miljardia euroa.
Meklin pitää säästösummaa
kovana, kun kuntien menot
päinvastoin joka vuosi kasvavat
esimerkiksi palkankorotusten
ja hintojen nousemisen vuoksi.

Tampereen veroprosentti on
nyt 19. Konsernijohtaja Juha
Yli-Rajala Tampereen kaupungilta kertoo, että johtoryhmä
on keskustellut veroprosentin
korottamisesta yhtenä keinona
talouden tasapainottamiseksi.
Johtoryhmä pui säästökeinoja
keskiviikkona talousarvioseminaarissaan, jonka jälkeen kerrottiin, että säästötavoite kohdennetaan henkilöstömenoihin,
hallinnon keventämiseen, toiminnan tehostamiseen ja investointeihin.

”Mikään ei pyhää”
Henkilöstöä vähennetään eläköitymisten kautta, palveluja
karsitaan ja omaisuutta myydään.

– Tämä on niin iso summa,
että mitkään palvelut eivät voi
jäädä tarkastelun ulkopuolelle.
Mikään asia ei ole pyhä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Tampereen kaupungilta toteaa.
Tarkkaa tietoa ensi vuoden
säästöistä saadaan 28. lokakuuta, kun pormestari Anna-Kaisa
Ikosen talousarvioehdotus julkistetaan.
– Jää nähtäväksi, miten 60
miljoonaa onnistutaan kuromaan umpeen. Samanlaisia lukuja julkistavat nyt muutkin
kaupungit. Esimerkiksi Jyväskylä heitti isot luvut pöytään ja
kertoi aloittavansa yt-neuvottelut. Emme ole päättäneet sellaisesta, Yli-Rajala toteaa.
Pentti Meklin arvioi, että ve-

roprosentin korottamisen jälkeen säästökeinoiksi jäävät palveluiden lakkauttamiset.
– En usko aukiolo- tai toiminta-aikojen supistamiseen. Monissa toiminnoissa kiinteät kustannukset ovat isot ja ne ovat
olemassa, oli palvelua tai ei.

Saadaanko halvemmalla?
Lakisääteisiä tehtäviä, kuten
opetus- ja terveyspalveluita,
täytyy Meklinin mukaan Tampereen tilanteessa katsoa siitä
näkökulmasta, voidaanko ne toteuttaa nykyistä halvemmalla.
Omaisuuden myyminen on
Meklinin mielestä hyvä säästökeino erittäin vaikeina aikoina.
Se voi auttaa pääsemään hankalimpien aikojen yli.

Tausta
40 miljoonan
alijäämä 2013
Tampereen kaupunki kertoi
syyskuun lopussa, että kuluvan vuoden tilinpäätösennuste on 40 miljoonaa euroa
alijäämäinen. Vuoden 2013
talousarviossa tavoiteltiin yli
puolet pienempää,16,4 miljoonan alijäämää.
Kaupungin asukasluku on
kasvanut kuluvana vuonna yli
2000:lla. Työttömiä on entistä
enemmän, 15,7 prosenttia
työvoimasta. Menot ovat kasvaneet ja tulot pienentyneet.

