PUHEENI 15.6.2015 KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 /
OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2015.
Olemme tällä tänään käsittelemässä mm. Rovaniemen kaupungin
tilinpäätöstä vuodelta 2014. Käsittelemme myös kuluvan vuoden
osavuosikatsausta ajalla tammi-huhtikuulta 2015.
Useat toimivasta kaupungista kertovista tunnusluvista osoittavat
Rovaniemellä miinusta. Työpaikkojen ja työllistävien yritysten
kasvuluvut ovat laskussa. Kaupunki tarvitsee uusia tulonlähteitä
useita miljoonia euroja vuodessa. Kaupungin velkaantumistahti
hirvittää jne…
Haluan tuoda jälleen esille ja korostaa talouden tasapainoittamistoimienpiteiden merkitystä ja jo asetettujen tavoitteiden ja
suunnitelmien toteuttamisen tarpeesta, jotta talouden
tasapainoittamisen tavoitteet eivät karkaisi käsistä.
Täällä tänään esitetyissä puheenvuoroissa on nyt kuultu, että
Rovaniemen kaupunki ei ole pysynyt ”Talton” tavoitteissaan jotka
hyväksyimme vuosi sitten. Edellä esittämäni tunnusluvat kertovat
omaa karua kieltään kaupungin tilasta ja siitä miten asioiden pitäisi
olla. Tainaa Torvelakin puheessaan totesi, että ”jotain pitäisi ihan
oikeasti ruveta tekemään..”.
Syksyllä 2013 (12.9.2013) talousarviopäällikkö Sirkka Lankila kertoi
kaupungin tarvitsevan uusia tuloja useita miljoonia vuositasolla.. .
Esitin tuolloin 16.9.2013 tekemässäni aloitteessani Aktiivisen
työryhmän perustamista kaupunkiin, jonka tehtävänä olisi ollut
kartoittaa uusia eri tulonlähteitä osana Rovaniemen kaupungin
taloudentasapainoittamistoimenpidettä.
Asia oli ajankohtainen jo tuolloin ja asia on ajankohtainen
edelleenkin !

Tänään käsittelyssä olevat Rovaniemen kaupungin tunnusluvut
kertovat että uusia tulonlähteitä olisi pitänyt kartoittaa ja tuloja olisi
pitänyt löytää... Joten totean että työryhmän perustaminen olisi ollut
ja on edelleenkin tarpeellinen toimenpide.
Esitän että asia tutkitaan uudelleen ja tarvittaviin toimenpiteisiin
asiassa ryhdytään.
Jaakko Huttunenkin peräänkuulutti puheessaan että ”mistä me
saamme tuloja..”.
Edelleen esitän että ruvetaan konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta
edellä esitetyt kaupungin tunnusluvut saataisiin jatkossa kulkemaan
oikeaan suuntaan toisin kuin nyt täällä esitetyt.
Yksi konkreettinen käytännöntoimenpide mielestäni on alueemme
yritysten toimintaedellytysten ja niiden työllistämismahdollisuuksien
parantaminen osana Rovaniemen kaupungin
taloudentasapainoittamistoimenpidettä. (Olen tänään jättänyt
asiasta aloitteen Aloite 27/MH.).
Esimerkiksi pitkät maanvuokrasopimukset jolloin alueemme
yritykset voisivat tehdä pitkäntähtäimen suunnitelmia, jotka tukevat
yritystemme kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia... Tämänhän
pitäisi olla meidän kaikkien täällä nyt paikalla olevien tavoite.
Toisena esimerkkinä alueellamme olevien kasvuyritysten
seulontaprosessi joka satavarmasti tuottaisi tulosta ja parantaisi
näin alueemme työllisyyttä. Tästäkin olen puhunut täällä usein ja
tehnyt aiheesta aloitteita.
Totean lopuksi vielä, että verojen nostaminen osana Rovaniemen
taloudentasapainoittamista on se vihonviimeinen keino, kun kaikki
muut, korostan kaikki muut keinot talouden tasapainoittamiseksi
ovat jo käytetty ja ovat käytässä… Näin ei nyt ole.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, esitän että edellä
esittämiin toimiin Rovaniemellä kaupungin talouden
tasapainoittamiseksi ryhdytään jotta kaupungin talouden
tunnusluvut jatkossa olisivat positiivisempaa luettavaa.
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