Perussuomalaisen valtuustoryhmän näkemys talousarviovalmisteluun
Tampereen kaupungin taloudellinen tilanne on mielestämme senkaltainen, että kaikkia jo tehtyjä
suunnitelmia ja ratkaisuja pitää arvioida kriittisesti. Toivomme, että viimeistään nyt toteutetaan jo
aikaisemmin valtuustossa esittämämme linjaukset.
Esitämme, että Tampereen kaupunginvaltuusto kävisi toimintaa linjaavan arvokeskustelun kaupungin
tehtävistä. Olemme valmiit myös julkisesti perustelemaan näkemyksiämme ja arvojamme.
1) Menot kuriin
Käsityksemme mukaan esitetty arvio Tampereen kaupungin tulojen ja menojen välisen kuilun
suuruudesta on liian optimistinen. Laajennamme vastauksemme koskemaan kokonaisuutta.
Perussuomalainen valtuustoryhmä ei kannata verojen ja maksujen korottamista. Ne ohjaisivat
kehitystä väärään suuntaan vähentämällä ostovoimaa ja lisäämällä työttömyyttä.
Olemme edelleenkin sitä mieltä, että kaikki kaupungin menot pitää arvioida kriittisesti. Suhtaudumme
myönteisemmin niihin kustannuksiin, jotka liittyvät lakisääteisten palvelujen investointeihin ja
toteuttamiseen, 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 (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. Esimerkiksi kaupungin
tonttipolitiikka pitää muuttaa työllisyyttä parantavaksi lisäämällä yritys/työpaikkakaavoitusta.
- Kaupungin tulee pidättäytyä konsulttien käyttämisestä. Mietittävä tarvetta tai olisiko kaupungin
työnä tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa.
- Laskennalliset palvelujen kustannukset arvioidaan uudestaan. Kaupungin tilojen vuokrien korotukset
tulee tehdä vain maksimissaan indeksin mukaan. Ei investointirahoitusta vuokratuotolla (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 arvioida
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. Tämän tarkastelun pohjalta on aloitettava johtavaa henkilöstöä koskevat YTneuvottelut 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.
Kaupungin investointien osalta esitämme:
- Perutaan, myöhennetään tai poistetaan investointilistalta Rantaväylän tunneli, ratikan suunnittelu 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 vähentäminen ja
hintojen korotukset perutaan.
- Investointien kustannukset tulee saada hallintaan realististen kustannusarvioiden avulla.
Investointien toteuttamisessa on luovuttava ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavasta "prameudesta".
- Kaupungin on keskityttävä vain niihin investointeihin, joita "laki" ja kaupunkilaisten jokapäiväinen
toiminta edellyttää (ns. perusinfran ylläpito).

