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Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut. 
 
G8-maat varoittavat liiallisesta toiveikkuudesta 
G8-maiden talousministerit varoittavat taloustilanteen jatkuvan epävarmana, vaikka tasaantumisesta on 
jo merkkejä. Kahdeksan johtavan teollisuusmaan kaksipäiväinen kokous päättyi lauantaina Italian 
Leccessa. Oheinen uutinen on julkaistu Pohjalaisen nettisivuilla viikonlopun aikana. 
 
Hieman tuntuu siltä, että Vaasassakin on ollut tuota turhaa toiveikkuutta, kun kaupunginhallitus sai vasta 
viime viikolla esityksen virkamiehiltä, että kaupungin taloudessa täytyy aloittaa säästökuuri. Ollakseni 
rehellinen on muistettava, että virkapaketin jäädyttäminen oli jo osa säästämistä, mutta siitä huolimatta 
ihmettelen vitkuttelua muiden säästötoimien aloittamisessa. 
 
Vaasan alueen työpaikoilla on mennyt vielä toistaiseksi muuta maata paremmin, mutta selviä merkkejä 
”tilauskirjojen ohenemisesta” on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Oletus on, että ensi vuonna ja sen 
jälkeisenä aikana alueemme työpaikoilla tulee olemaan vaikeaa. Tähän meidän on myös varauduttava 
kaupungin taloudessa.  
 
Kaupunginhallituksen kokousta uutisoidessaan sanomalehti Pohjalainen kertoi, että Vaasan kaupunki ei 
lomauta väkeään. Koska itse teen töitä yksityissektorilla ihmettelen suuresti, miksi Vaasan kaupunki ei 
voi lomauttaa henkilöstöään. 
 
On tietenkin päivänselvä asia, että kaupungilla on alueita, missä lomautuksia ei voida tehdä. Silti olen 
sitä mieltä, että kovin tarkkaan ei kannata naulata mielipidettään kiinni näissä asioissa taloustaantuman 
tässä vaiheessa. 
 
Uskon, että minä ja monet muut vaasalaiset eivät halua maksaa korotettua veroäyriä sen takia, että 
kaikkia mahdollisia säästökeinoja ei ole otettu käyttöön, mukaan lukien henkilöstön lomautukset ym. 
muut mahdilliset henkilöstötoimenpiteet . 
 
Kaupunginhallitus perusti työryhmän, joka ryhtyy pohtimaan säästökeinoja. Toivottavasti ryhmä saa 
keinot kirjattua ennen lomia, että taas ei kulu kuukausia odotellessa.  
 
Ehdotin ennen viimeistä kh: n kokousta kj Lumiolle ja muutamille muille kh:n jäsenille, että Vaasan 
kaupunki määrää välittömästi henkilöstölleen matkustuskiellon. Vain sellaiset matkat hyväksytään, jotka 
ovat toiminnan kannalta todella välttämättömiä tai ovat sellaisia toiminnan kehittämismatkoja, joiden 
kautta voidaan saada säästöä aikaan. Edellä kuvaamallani tavalla toimitaan tänään monessa 
yrityksessä. 
 
Asia kirjattiin kuulemma listalle, mutta olisi sen voinut ottaa hetikin käyttöön ja siten kh olisi voinut 
osoittaa johtajuuttaan. 
 
Ihan pikkurahasta näissä kaupungin matkoissa ei ole kyse, sillä vuonna V. 2007 matkakulut olivat 
 2.602.813€. Vuonna 2008 matkat tekivät  2.687.884€ ja 11.6.2009 mennessä 1.010.333€. Matkoja voi 
korvata nykyään helposti puhelin- ja videoneuvotteluilla tai voidaan muuttaa aikatauluja tai matkaan 
osallistujien määrää jne. Jos puolet matkoista voidaan karsia pois, se tekee jo yli miljoonan euron 
säästön ja se on paljon.  
 
Eikö sitten mitään ole lupa tehdä? 
 
Nyt on oikea aika tehdä sellaisia investointeja, jotka tuovat säästöjä toimintamenoihin, mutta sellaisia 
investointeja tai päätöksiä tulee välttää, jotka lisäävät toimintamenoja. 
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Kok 
 
 
 
 


