
TAMPEREEN KAUPUNKI 
VUODEN 2015 TALOUSARVION VALMISTELU 
 
Kaupungin ensi vuoden talousarvion valmistelu on parhaillaan käynnissä. Talousarvio on 
varainhoitoa koskeva suunnitelma. Suunnitelmien pohjalta pormestari Anna-Kaisa Ikonen antaa 
lokakuussa oman talousarvioehdotuksensa, joka käsitellään ja hyväksytään kaupunginvaltuustossa 
marraskuussa. 
 
Talousarvioon toivotaan kommentteja erityisesti seuraavista kysymyksistä  
 
Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen, 
 

1. Voidaanko kaupungin tuloja lisätä nostamalla esimerkiksi kotihoidon 
tukipalvelujen tai lyhytaikaishoidon asiakasmaksuja tai karsimalla esim. päivä- ja 
palvelukeskusten palveluverkkoa? 
 
2. Pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee ja vastaavasti tehostetun 
palveluasumisen ja kotiin annettavien palvelujen määrä kasvaa. Mitä ikäihmisten 
palvelujen muutoksessa on erityisesti huomioitava? 
 
3. Mitä pitäisi ottaa huomioon sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten 
matkojen yhdistämisessä, jos yhdistelyä tehdään? 

 
Terveyden ja toimintakyvyn kehittäminen 
 

4. Millaisia toimenpiteitä mielestäsi kaupungin tulisi tehdä, jotta saavutettaisiin 
säästöjä sosiaali- ja terveyspalveluissa? 
 
5. Olisitko valmis akuutissa tarpeessa/tilanteessa matkustamaan kauemmas eri 
terveysasemalle, jossa olisi paremmin aikoja saatavilla kuin lähimmällä 
terveysasemalla? 
 
6. Ovatko suun terveydenhuollon palvelut mielestänne lähipalvelua? Vai olisitko 
valmis matkustamaan kauemmas keskitettyyn yksikköön, jossa myös erikoispalvelut 
(kuvantaminen yms.) olisivat tarjolla samassa paikassa? 
 
7. Miten Keskustorin siisteyttä voisi parantaa? Lisäämällä roskiksia ja alueen 
siivousta, poliisin aktiivisella toiminnalla, palkkaamalla vartijat Keskustorille, 
lisäämällä sosiaalityön jalkautuvia palveluja ihmisten pariin, jotain muuta - mitä? 

 
Lasten- ja nuorten kasvun tukeminen 
 

8. Lasten määrän kasvusta huolimatta lisärahaa palvelujen järjestämiseen ei ole 
tulossa. Mitkä ovat ensisijaiset keinot, joilla lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
lähdetään turvaamaan? 

a) palveluverkon karsiminen ja/tai toimipisteiden vähentäminen (esim. 
päiväkodit, nuorisotilat) 
b) peruskoulun ryhmäkokojen suurentaminen 
c) palvelujen karsiminen (esim. perhetyö, harrastustoiminta tms. 
johon ei velvoittavaa järjestämisvastuuta)? 
b) joku muu, mikä? 

 
Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 

 
9. Sivistys- ja elämänlaatupalveluille on asetettu 1 miljoonan euron säästötavoite. 
Nykyisiä palveluja on arvioitava kriittisesti ja esitettävä toimenpiteitä 
talousarviokehykseen pääsemiseksi. Millaisiin palveluihin säästötoimet tulisi kohdentaa? 
Vaihtoehtoja ovat mm. 

a) asiakasmaksujen (liikuntapaikat, museot jne.) korottaminen, 
b) palveluverkon (esim. kirjastot, liikuntapaikat, uimarannat, 



talviuintipaikat jne.) tiivistäminen, 
c) nykyisten palvelujen säilyttäminen niiden laatutasoa heikentämällä 
sekä  
d) yhteisöavustusten vähentäminen. 

 
Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 
 
10. Mitä keinoa kaupungin lukiokoulutuksessa tulisi käyttää, jotta niukat määrärahat saadaan 
riittämään? Vaihtoehtoja ovat mm. 

a) vähennetään lukioiden määrää käyttökustannusten pienentämiseksi 
(nykyinen opiskelijamäärä on mahdollista säilyttää) 
b) vähennetään tarjolla olevien kurssien määrää ja opetuksen 
valinnaisuutta 
c) kasvatetaan opetusryhmien kokoa 
d) karsitaan lukioiden erityispainotuksia (nykyiset painotukset:) 
matematiikka-tekniikka, musiikki ja musiikkiteatteri, Eurooppa-linja ja 
IB-linja, kuvataide ja kädentaidot, urheilu ja viestintä, luonnontieteet) 
e) vähennetään opiskelijapaikkoja 
f) yhdistetään lukioiden hallintoa (esim. useammalla lukiolla yhteinen rehtori) 
g) muu, mikä? 

 
11. Mihin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden kokonaisuuteen kuuluvista palveluista 
haluaisit vähiten kohdentaa säästöjä? Vaihtoehtoja ovat mm. 

a. kaupungin palkkatukityöllistäminen (6 kk mittaiset palkkatukityöjaksot pitkään) 
työttömänä olleille) 
b. kaupungin työllisyydenhoidon yksiölliset ohjaus- ja neuvontapalvelut (tuetaan 
pysyvämpää työllistymistä) 
d. matkailun kehittäminen ja matkailuneuvonta 
e. investointien houkuttelu ja seudun markkinointi 
f. yritysten tukipalvelut ja alkavien yritysten neuvonta 
g. yritysten kasvua ja innovatiivisuutta tukevan toimintaympäristön kehittäminen 
h. tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen kehittämisen tuki 
i. oppimisympäristöjen kehittämin 
j. kaupungin markkinointi kongressikaupunkina 
k. kesäyliopistotoiminnan tuki 
l. nuorisotakuun toteuttaminen  
m. muut tuet ja avustukset (yht. n. 100 000 €)  
n. muu, mikä? 

 
 
Kaupunkiympäristön kehittäminen 
 
Kunnossapidettävät alueet kasvavat uusien alueiden rakentamisen myötä. Käytettävissä olevat 
määrärahat kuitenkin joko pysyvät ennallaan tai vähenevät. 
Mitä pitäisi tehdä? 

 nostaa talvella aurauksen lähtökynnystä (eli lunta saa muodostua kadulle enemmän) 
erilaisilla kaduilla esim. tonttikaduilla, kokooja- tai pääkaduilta? 

 lisätä katuvalaistuksen sammutusta esim. kesäaikaan joka kolmas lamppu (vuorotellen eri 
lamput eri öinä) laajemmilla alueilla?  

 lopettaa keskeisten jalankulkualueiden lumen poisto katulämmityksellä ja korvat 
hiekoituksen lisäämisellä? 

 tai jotain muuta mitä? 
 

Kaupungin keskeisten katujen saneeraaminen on käynnistymässä, tarkoituksena on tarjota mm. 
lisää tilaa kevyelle liikenteelle eli jalankululle ja pyöräilylle sekä parantaa katujen ulkonäköä 
esim. Hämeenkatu, Tuomiokirkonkatu? 

 

 Onko tämä oikea linja keskustan kehittämisen yhtenä osatekijänä? 
 



 
Tällaisia kysymyksiä esitettiin ja kaupunkilaisilla oli mahdollisuus vastata niihin VALMASSA 21.8.- 
31.8.14 välisenä aikana 
 
Luvattiin, että kaikki mielipiteet tulevat päättäjien ja virkamiesten tietoon. Miten ne otetaan 
huomioon, se on jo toinen juttu. Todennäköisesti ei mitenkään, mutta kuultu on.  
 


