
Kaupunginvaltuuston kokous 17.12.2018 

§ 109 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tiedotusvälineiden edustajat sekä paikalle 

saapunut lehteriyleisö 

Keskustan valtuustoryhmä tulee esittämään periaatteellista muutosta Savonlinnan kaupungin 

taloussuunnitelmavuosille 2021 ja 2022. Savonlinnan kaupunginvaltuusto on linjannut selvin 

numeroin syyskuun ja marraskuun kokouksissaan tänä vuonna, että palveluverkkoon ei kajota 

kevein perustein. Jos on aivan pakko, olemme valmiit tarvittaessa ohentamaan palvelujen 

vaikuttavuutta, mutta emme poistamaan sitä joiltakin nurkalta kaupunkiamme. Savonlinna ei voi 

edetä palvelujen keskittämisen tiellä, koska juuri tätä olemme kritisoineet valtiovallan suuntaan.  

Talousarvioprosessi olisi voinut sujua tietyiltä osin paremminkin. Keskustan valtuustoryhmää 

ihmetyttää edelleen tietyt kouluinvestointiesitykset hallintokunta- ja kaupunginjohtajaesitysten 

osalta. Silloin lakkautuslistalta pelastuneet koulukiinteistöt Juvolassa, Kallislahdessa ja Louhella 

saivat osakseen 2,95 miljoonan euron investointiesitykset. Nyt tämä kaikki on supistunut 0,8 

miljoonaan euroon. Talousarviokirjassa vielä esiintyy pääargumentti näille ylisuurille 

investointiesityksille eli Aluehallintoviraston lausunnot. Kysyimme AVI:lta, ovatko nämä koulutilat 

sellaisia, joiden niiden väitettiin olevan. Siteeraan tässä tarkastuksen tehneen virkamiehen 

vastausta, ”Millään mainituista kouluista en havainnut sellaisia työntekijöiden tai oppilaiden 

terveyttä vaarantavia puutteita, että ne vaatisivat AVIn erikoistoimenpiteitä.” Jos tämä ei ole 

tarkoitushakuista asian valmistelua, mikä sitten on? 

Arvoisat kuulijat. Julkisuudessa on paljon kirjoitettu ja kerrottu henkilöstösäästöistä. Vuoden 2019 

osalta on sanottava, että varsin maltillinen 300 000€:n säästö haetaan eläkkeelle siirtymisten, 

määräaikaisten tehtävien vähentämisen ja muilla, vapaaehtoisilla toimenpiteillä. Huomioitava on 

se, että henkilöstömenojen osuus kyseisenä vuonna on peräti 52,9 miljoonaa euroa. 

Emme kuitenkaan voi laittaa päätä pensaaseen, vaan meillä tulee olla valmius selvittää myös 

muita, henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamistoimia. Näiden toimien selvittelyn aika on ensi vuosi. 

Reunaehtoja tälle työlle ovat palkkatukityöllistämisen jatkuminen ja työmarkkinatuen 

kuntaosuuden kasvun välttäminen.  

Keskustan talouslinjassa on toinenkin tukijalka. Taloussuunnitelmakauden alijäämäisyys vältetään 

maltillisella veronkorotuksella vuosien 2021 ja 2022 osalta, eli 0,5%-yksikköä. Tämän johdosta 

taloussuunnitelmakauden alijäämä pienenee ja talouden sopeuttamisohjelmalla, 4,0 miljoonaa 

euroa saatetaan vuosien 2019 -2022 talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalain edellyttämään 

tasapainoon. 

Tälle kaikelle on lisäargumenttina se, että juuri ennen sosiaali- ja terveysuudistusta ei ole mitään 

järkeä halvaannuttaa sitä palvelutuotantoa, joka jää tämän uudistusten jälkeenkin kunnan 

järjestämisvastuulle. On vaikea nähdä muuta säästökohdetta kuin henkilöstökulut. 

Lisäksi on syyt muistaa, että keskusta kannatti jo kaupunginhallituksessa toimintakululeikkauksen 

poistamista mm. sivistystoimen toimialalta. Jos täällä tänään tätä esitetään palautettavaksi, 



esittäjät ottavat suuren riskin esim. teatterin tai uimahallin toiminnan loppumisesta. Tässäkin 

kohden olemme valmiit hieman ohentamaan palveluja, mutta emme poistamaan niitä. 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja. Haluan vielä kiittää valtuustoryhmien edustajia eilisestä 

kokouksestamme. Saimme luotua oikein mukavan ja rakentavan hengen keskusteluillemme ja 

muistutan vielä meitä kaikkia siitä, että jaksaisimme kunnioittaa täällä varmuudella tänään 

kuultavia mielipiteitä, jotka eivät välttämättä vasta omiamme. Esa Valkosen sanoin, ei ole mitään 

väärää siinä, että välillä äänestelläänkin. 

Keskustan valtuustoryhmä haluaa toivottaa kaikille läsnä oleville rauhaisaa Joulua ja onnekasta 

uutta vuotta.  

 


