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Outokummun kaupungin vuoden 2019 talousarviossa tilikauden tulos on
2,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuodelle 2020 tulos on 1,8
miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvion mukaan vuoden 2021 lopussa aiempina vuosina kertyneet ylijäämät olisi vuoden 2021 lopussa käytetty ja kaupungin talous olisi jo 0,3
miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilinpäätösennuste huomioiden ylimääräinen valtionosuus on reilut 2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulosta parantaa käyttötalouteen kirjautuvat tulot Kummun kadun
pilaantuneen maan vastaanotosta omalle jäteasemalle, mutta tulosta heikentää verotulojen ennakoitua huonompi kehitys.
Kaupunginhallitus on 9.9.2019 §133 päättänyt, että vuoden 2020 talousarviota valmistellaan siten, että talousarviovuoden tulos on tasapainossa.
Mikäli verotulot ja valtionosuudet sekä Siun soten maksuosuus säilyvät nyt
tiedossa olevalla tasolla sekä 1.4.2020 voimaan tulevien uusien kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten vaikutus henkilöstömenojen kasvuun on vuositasolla 1,5%, on talouden sopeuttamistarve nollatulokseen pääsemiseksi talousarviovalmistelun tämän hetkisen tilanteen
perusteella noin -1,2 miljoonaa euroa. Valtionosuudet täsmentyvät marraskuussa.
Talouden sopeuttaminen vaatii toimintatuottojen sekä toimintakulujen
tarkastelua kokonaisuutena. Toimintakulujen osalta on tarkasteltava palvelujen kokonaistaloudellisuutta eli että palveluiden tuottamiseen käytettävissä olevat panokset ovat kokonaisuutena mahdollisimman järkevässä
käytössä palvelutuotannossa.
Kaupunkikonsernissa työskentelee noin 330 työntekijää eli henkilötyövuosina noin 305 kun mukaan lasketaan vakinaiset ja määräaikaiset. Henkilötyövuosissa voidaan saavuttaa säästöjä mm. panostamalla henkilöstön hyvinvointiin, tarkoituksenmukaisella työnjaolla ja hyvällä johtamisella, eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden hyödyntämisellä sekä tehtävien uudelleen järjestelyillä. Edelleen henkilöstötyövuosia voidaan vähentää pysyväisluotoisesti henkilöstön osa-aikaistamisilla ja irtisanomisilla sekä kertaluontoisesti harkinnanvaraisilla virka- ja työvapailla, henkilöstöjärjestöjen
kanssa voimassa olevan sopimuksen lomarahojen vapaaksi vaihtamisesta
jatkamisella sekä lomautuksilla.
Toimintakulujen pysyväksi alentamiseksi kaupunkikonsernin talouden sopeuttamiseksi on yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa löy-

dettävä pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia.
Valmistelija/esittelijä: jo,pl,ph/ph
Lisätietoja: kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, 044 755 9220, pekka.hyvonen@outokummunkaupunki.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1. käynnistää henkilöstöjärjestöjen kanssa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (2007/449) 4 §:n 1-4 kohtien
sekä lain yhteistoiminnasta yrityksissä (2007/334) lukujen 6 ja 8 mukaiset
yhteistoimintamenettelyt talouden sopeuttamiseen tarvittavista toimenpiteistä talousarviovuodelle 2020 sekä suunnitelmavuodelle 2021 Outokummun kaupungissa ja sen tytäryhtiöissä. Yhteistoimintamenettelyllä
tavoitellaan sekä pysyviä että kertaluonteisia säästöjä. Pysyvien säästöjen
osalta vuonna 2020 tavoitellaan 0,5 miljoonan euron henkilöstömenojen
vähentämistä ja vuonna 2021 yhteensä 0,8 miljoonaan euron säästöjä.
Henkilöstön vähentämistarve kaupunkikonsernissa olisi enintään 25 henkilöä, henkilötyövuosina noin 22 henkilötyövuotta,
2. perustaa talous- ja tulevaisuustyöryhmän, jonka tehtävänä on talouden
tasapainottamiseen liittyvien toiminnallisten ratkaisujen hakeminen.
Päätös:
Päätettyään keskustelun asiasta puheenjohtaja totesi Erkki Monosen esittäneen, että lomautukset ei ole vaihtoehto yhteistoimintamenettelyssä.
Kun esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen.
Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkittiin, että Merja Nygren saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.33.

