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Kuopion kaupungin talous pahasti kuralla – 
kaupunginjohtaja esittää yt-neuvotteluja, 
jotka voivat johtaa irtisanomisiin

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen esittää yt-neuvotteluja.  Kuva: Juha Poutanen

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen esittää kaupunginhallitukselle yt-neuvotteluja, joissa
Kuopion kaupungin työpaikat saattavat olla vaarassa.

Neuvottelujen tavoitteena olisi 10 miljoonan euron pysyväisluonteiset kululeikkaukset 
kahden seuraavan budjettivuoden aikana.

Tiedotteen mukaan talouden sopeuttaminen vaatii tulopohjan, muun muassa maksujen ja 
verojen sekä toimintakulujen, kuten esimerkiksi henkilötyövuosien arviointia.
Ensisijaisesti tavoitteena on luonnollisen vaihtuvuuden hyödyntäminen, mutta 
irtisanomisiakaan ei voitane välttää, tiedotteessa sanotaan.

Kuopion kaupungin kuluvan vuoden tuloksen ennakoidaan muodostuvan yli 20 miljoonaa 
euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2020 talousarviovalmistelun tämän hetkinen vaihe ei lupaa 
helpotusta ensi vuodellekaan, jolloin tämän hetken tilanne veisi jopa 30 miljoonan euron 
alijäämään.
– Sosiaali- ja terveysmenot jatkavat kasvuaan jo pelkästään lisääntyvän asiakasmäärän 
takia. Lisäksi kaupunki joutuu kattamaan sairaanhoitopiirin alijäämiä, kaupunginjohtaja 
Pirhonen muun muassa toteaa tiedotteessa.

Kaupunginhallitus käsittelee esitystä kokouksessaan 16. syyskuuta.

Jerri Koskinen

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

13 kommenttia

Näättelijä 5vk 

Kyllä tämä on ollut nähtävissä, kun olen seurannut kaupunkin viime vuosien holtitonta menojen 
lisäystä. Esim. Urheilu paikkojen investointi on ollut sen suuruista, että ei ihmetytä yt! Ne pitäisi 
kohdentaa nyt niihin henkilöihin jotka ovat kulujen antaneet nousta, yli maksukyvyn. Kyllä se on 
ollut kaikkien tiedossa SOS.- ja terveyden hoitojen kustannusten lisäys. Mutta arvon kaupunkin 
johto ei ole ottanut sitä huomioon!

vai niin 5vk 

Valitettava mutta välttämätön toimenpide. Muiden kulusäästöjen ohella. Ensimmäiseksi kuitenkin 
apulaiskaupunginjohtajan rekry jäihin ja tehtävien jako nykyisillä kolmelle kaupunginjohtajalle. 
Kaikki investoinnit jäihin ml. Savilahti.

hannuhanska 5vk 

Kilpailu kaupunkien kesken johtaa tämmöiseen lopputulemaan, ei pitkä aika kun Tampereellakin 
julkaistiin 60milj. alijäämä kun pistettiin vähän tuulemaan. Idioottimaista touhua kaiken kaikkiaan 
ja tämä kisa on vasta aluillaan joten kuunnellaan mitä kaupunkeihin ja ennen kaikkea näihin isoihin 
kasvukeskuksiin kuuluu parin vuoden kuluessa…

Jystsoo 5vk 

Ei riitä, että henkilöitä vähennetään, pitää puuttua rakenteisiin, virtaviivaistaa toimintoja. Pelkkä 
henkilöiden vähentäminen on kuin maalaisi lahon puun päälle. Parempi olisi kiivetä tyvestä puuhun,
ensin miettiä rakenteet, joilla toimitaan jatkossa ja sitten vasta katsoa, miten paljon siihen tarvitaan 
ihmisiä.
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Sebastian Sepalus 5vk 

Aivan ensimmäiseksi on lopetettava ammattilaisurheilun tukeminen ts. kaupungin tehtävä ei ole 
rahoittaa urheilupalatseja parkkipaikkoineen KuPS:lle, KalPa:lle eikä millekään muulle vastaavalle.

Jokelantie 5vk 

Peruspalvelut kuntoon ja aikuisten urheilun tukeminen lopetettava. Rahaa tungetaan tarpeettomaan.

Jouko1949 5vk 

Ensimmäiseksi tulisi karsia kulttuurimenoista. Kuopion kaupunginteatteriin tehtiin kymmenien 
miljoonien remontti, eikä siitä edes keskusteltu. Samoin musiikkikeskuksen remontin 
kustannuksista ollaan hiljaa, vaikka siinäkin puhutaan kymmenistä miljoonista. Joku tolkku pitää 
saada tuohon rahan syytämiseen rikkaiden kulttuuriharrastuksiin. Kuinka moni oikeaa työtä tekevä 
tarvitsee esim kaupungin palkkalistoilla olevaa sinfoniaorkesteria? Ei varmasti monikaan, mutta sen
olemassaoloa ei vain jostain syystä kyseenalaisteta. Sen sijaan urheiluhankkeet, jotka ovat 
kustannuksiltaan minimaaliset kulttuuriinvestointeihin verrattuna, nostetaan aina ensimmäisenä 
säöstölistoille. Sekään ei tunnu joillekin kelpaavan, että joku tekisi niitä kaupungille ilmaiseksi, 
kuten hyvin muistamme Ari Lahden tarjouksen keskuskentän rakentamisesta.

Laskin käteen 5vk 

Ei kai tuo ole mikään ihme, kun eletään kuin pohjattoman rahakirstun vartijana. Johto ja 
kaupunginvaltuusto pitäisi laittaa yhteenlaskukurssille. Tavalliset pienipalkkaiset työntekijät 
osaavat kyllä laskutoimitukset, kun laskevat omia ansaitsemaan rahoja.

Unskin kynästä 5vk 

Mihin käytettiin kuntaliitosten  mm. Juankosken, Nilsiän Miljoonat?

KRo 5vk 

Kaikea nuista asioista mitä edelllä ollaan esitetty ( urheilu ja kulttuuri ) ei pidä karsia muut seikkat 
ja seikkailut on niitä mitää pitää karsia. Paljonkohan on uponnut rahaa vaikkapa noille Savon 
Energia holdingin ja Väre Oy hankkeille ja paljonko se on tuottanut Kuopion kaupungin kassaan 
rahaa.

Theveninin ekvivalentti 5vk 

Miksi ei nosteta äyriä? 0.5% veroja lisää, ei kenenkään elämä siihen kaadu. Sen sijaan menojen ja 
tulojen epäsuhta tasapainottuu. Menoille on löydyttävä maksajat, ja jos menot on kerran 
perusteltavissa ei niitä supistamalla valita oikeaa tietä.

Jouko K. 5vk 

Ne kuopiolaiset jotka haluaa maksaa lissää veroja, voitvat maksaa lisä-verot ihan oma-toimisesti 
Kuopion kaupungin kassaan !

Mielensäpahoittaja 5vk 

Kuopion kaupunki on härskisti tuhlannut veronmaksajien rahoja esim. täysin turhaan toriparkin 
laajentamiseen ja yleisen naurunaiheen “kauppakeskus, uimala” Apajan rakentamiseen. Sen tiesi jo 
tyhmempikin, ettei maanalainen “kauppakeskus” kiinnosta sen enempää yrittäjiä kuin 
asiakkaitakaan. Toinen hölmöläisten kylän touhu oli hyvin toimivan yksisuuntaisen liikenteen 
pistäminen aivan sekaisin muuttamalla se kaksisuuntaiseksi ja yrittämällä tehdä kaupungista 
sellaisen liikennekaaoksen, että koko keskusta varmasti muuttuu kävelykeskustaksi, kun kukaan 
autoilija ei halua enää tulla sinne. Linja-auto asema myytiin pilkkahinnalla yksityiselle, joka on 
saanut rahansa moninkertaisesti jo takaisin vuokraamalla vessan kokoista tilaa “odotussaliksi”. Jos 
siellä YT:tä tarvitaan niin ainoa järkevä teko on potkia kaikki päättäjät kilometritehtaalle ja laittaa 
eläköitynyt kaupunginjohtaja edesvastuuseen edesvastuuttomuudestaan.
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