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Kuopion kaupungin talousarvio 2020
TALOUDESSA KORJAUSLIIKE – PERUSPALVELUT EDELLEEN
HYVÄLLÄ TASOLLA
Kuntatalous kautta maan on ennennäkemättömän suurissa vaikeuksissa. Kuopio ei ole poikkeus. Vaikka talouden vire on positiivinen, työttömyys on alhaisimmalla tasollaan vuosikymmeneen ja kaupungin asukasluvun kasvu on jälleen nopeutumassa, on kaupungin sopeutettava
talouttaan. Peruspalvelut tullaan pitämään hyvällä tasolla ja kuntalaisten hyvinvointia edistävät investoinnit jatkuvat. Hoivapalvelujen työvoimatarpeeseen vastaaminen on erityisen huomion kohteena.
Vaikka kuluvan vuoden kehitykseen ja tulevan vuoden haasteisiin liittyy monia
epävarmuustekijöitä, Kuopio on edelleen kärkikaupunkien joukossa. Kaupunkien
välinen kilpailu asukkaista ja osaavasta työvoimasta kuitenkin kiihtyy, ja alentuneet syntyvyysluvut ja väestön ikääntyminen ovat tosiasioita, jotka myös Kuopiossa on lähivuosien suunnittelussa otettava entistä paremmin huomioon.
-

Valitettava tosiasia on, että olemme jo useina vuosina tehneet merkittävää
alijäämää. Samalla olemme kuitenkin rakentaneet elinvoimaista ja hyvinvoivaa kaupunkia, jonka asukastyytyväisyys on maan kärkeä, toteaa kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

Kohti kestävää kuntataloutta
Myönteisen kehityksen jatkuminen edellyttää kestävää kuntataloutta. Poikkeuksellisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa Kuopio joutuu lähivuosina sopeuttamaan talouttaan. Kaupunginhallitus on asettanut tavoitteeksi yhteensä 10 miljoonan kululeikkauksen vuosille 2020–2021. Henkilöstömenojen osuus tavoitteesta on 8,8 milj. euroa.
-

Tarkastelun kohteena ovat muun muassa palveluverkosto, toimitilaratkaisut
sekä investoinnit. Myös tytäryhteisöjen palvelut ja hinnoittelu ovat entistä
tarkemmassa syynissä.

-

Kaupungin on uudelleen harkittava laajenemista kokonaan uusille asuinalueille. Lähivuosina asukasluvun kasvuun pystytään vastaamaan nykyistä kaupunkirakennetta tiivistämällä. Kaavoituksessa ja maankäytössä päähuomio
kohdistetaan yritystontteihin, Savilahteen ja täydennysrakentamiseen, Pirhonen toteaa.

Kuopio-konsernin rakenteen muutostyö jatkuu. Siilinjärven kunnan kanssa yhteinen Kuopion Vesi Oy aloittaa vuoden vaihteessa ja Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar yhtiöitetään.
Työllisyyden ja palkkasumman kehitys on kaupungissa ollut erityisen myönteistä.
Tämä ei kuitenkaan ole näkynyt verotulokehityksessä, vaan verohallinnon tulorekisteriin ja verokorttiuudistukseen liittyvät ongelmat näkyvät Kuopion taloudessa
arviolta 12 milj. euron verotulomenetyksinä kuluvana vuonna. Vaikka verotulokertymä korjautuneekin ensi vuoden aikana, on ennakointi poikkeuksellisen
haastavaa.
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Kunnallisveroon esitetään 0,25 %-yksikön korotusta ja muiden kuin vakituisten
asuinrakennusten kiinteistöveroon samoin 0,25 %-yksikön korotusta. 3000 euroa ansaitsevalle kuntalaiselle korotus merkitsee 6-7 euron lisämaksua kuukaudessa. Korotusten vaikutus kaupungin tuloihin on yhteensä noin 5,2 milj. euroa.
Korjausliikkeestä huolimatta edelleen alijäämää
Vuoden 2020 talousarvio on -13,1 milj. euroa alijäämäinen eli kaupunginhallituksen kesäkuussa 2019 antaman raamin mukainen.
Kaupunki tuottaa palveluja kuntalaisille miltei miljardilla eurolla. Vertailukelpoinen toimintamenojen kasvu vuoteen 2019 verrattuna on 1,6 % (kun vesilaitoksen toimintojen siirtyminen osakeyhtiöön vuoden 2020 alusta otetaan huomioon). Toimintamenojen kasvu johtuu asiakasmäärien ja –tarpeiden lisääntymisestä, laajasta palveluverkosta ja kustannusten yleisestä noususta. Selkein menolisäys talousarviossa on osoitettu kasvun ja oppimisen sekä perusturvan ja
terveyden palveluihin.
Suunnitelmakaudella 2020 – 2023 investoidaan kouluihin ja päiväkoteihin lähes
130 milj. euroa. Vuonna 2020 terveyden toimitilojen varmistamiseen käytetään
10 milj. euroa. Niiralan Kulman rooli vanhusten palveluasuntojen rakentajana
kasvaa.
Investointeihin tarvitaan merkittävä tulorahoituksen lisäys, jotta talous saadaan
tasapainoon tulevina vuosina.
Talousarvion keskeiset tunnusluvut, kaupunki, taseyksiköt ja liikelaitokset:
TP2018

TP 2019
ennuste

TA2020

31,6

8,5

27,0

Vuosikate % poistoista

66 %

16 %

57 %

Verotulot M€

441,3

460,7

488,8

-2,5 %

4,4 %

6,1 %

Vuosikate M€

Verotulojen muutos %
Bruttoinvestoinnit M€
Investointien
tulorahoitus %
Yli-/alijäämä M€
Lainakanta €/asukas

86,5

94,6

89,2

37 %

9%

30 %

-3,9

-38,8

-13,1

2891

3340

3959

Talousarvioon 2020 sisältyy 6 milj. euron henkilöstömenojen vähennys. Yt-neuvottelujen tuloksen mukaisesti henkilöstömenoissa tavoitellaan pysyvien säästöjen lisäksi kertaluonteisia säästöjä. Myös henkilöstön vaihtuvuus hyödynnetään.
Työhyvinvointi on entistä keskeisemmässä roolissa.
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Talousarvio sisältää vaikutusten arvioinnin
Kuopio 2030 –strategiassa keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa kestävä talous, kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö, aktiivisuuteen innostava arki sekä turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.
-

Kuopion kaupungin talousarvioesitys 2020 sisältää yritysvaikutusten ja ilmastovaikutusten lisäksi vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Kuopion palvelut lapsiperheille pysyvät kilpailukykyisellä tasolla. Muun muassa investoinnit kouluihin
ja päiväkoteihin jatkuvat koko taloussuunnitelmakauden, kaupunginjohtaja
Jarmo Pirhonen toteaa.

-----Talousarvion käsittely jatkuu kaupunginhallituksen päätöskokouksessa 25.11.
Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion ensimmäisen kerran 9.12. ja päättää
talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta 2020 - 2023 kokouksessaan 16.12.
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen esittelymateriaali ja kaupunginjohtajan
talousarvioesitys kokonaisuudessaan ovat katsottavissa osoitteessa
www.kuopio.fi/fi/talousarvio

Lisätietoja antavat:
kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, 044 718 2790
talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, 044 718 2161
taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, 044 718 2788

