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Puheeni  valtuustossa  20.10.2014  koskien
Hallintosääntöuudistusta  ja  tulevaa  Rovaniemen
kaupungin  organisaationmuutosta  ja  hallinnon
uudistamista.

Käsittelemme tänään Rovaniemen hallintosääntöä ja
kaupungin  organisaatiomuutosta  sekä  hallinnon
uudistamista tuleville vuosille. 

Olemme viime aikoina useaan otteeseen kuulleet eri
lausuntoja  aiheesta  jotta  tietäisimme  mistä  tässä
kaikessa on oikein kysymys. Asiaan on paneutuneet
niin  ulkopuoliset  konsultit  kuin  professoritkin.  Heiltä
olemme saaneet informaatiota tulevasta.

Yksi  keskeisimmästä  toimenpiteistä  puhuttaessa
hallinnon  uudistamisessa  on   toimenpiteet   joilla
Rovaniemen kaupungin ja sen virkamiesten toimintaa
saatetaan asiakas- ja asukaslähtöisempään suuntaa. 

Tämä on kirjoitettu nyt hallinnon uudistuksen erääksi
päätavoitteeksi joka sinänsä on hyvä asia.

Meidän täytyy aina muistaa se tosiasia, että olemme
täällä kaupunkilaisia ja alueemme elinkeinoa varten.

Hallinnon uudistuksen erääksi päätavoitteeksi on siis
nostettu  siirtyminen  asiakaslähtöiseen  toimintaan.
Mielestäni  tämä  tulee  tarkoittamaan  myös  sitä  että
Rovaniemen kaupungin organisaatiomuutoksessa on
huomioitava se että kaupungin kontrolli- ja 
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valvontatoimintaa  on  siirrettävä  kaupunkilaisia
enemmän  palvelevaksi  ja  siten  asiakas-
lähtöisemmäksi.

Viime torstaina valtuustoinfosta sekä tänään todettiin
että  työttömyys  on  kasvussa  ja  se  näkyy  myös
kaupugin taloudenpidossa.

Nyt  ja  tulevaisuudessa  uudet  työpaikat  luodaan
elinkeinoelämän ja  kaupunkimme yrittäjien  toimesta.
Julkinen  talous  ei  pysty  enää  luomaan  työpaikkoja.
Tämä fakta me tiedetään joten työn ja yrittämisen arvo
on nostettava ensiluokan perusarviksi myös kaikessa
kaupungin toiminnoissa. 

Tämä tarkoittaa käytännössä:  Antakaamme yrittäjien
yrittää  ja  rakentajien  rakentaa  ja  sitä  kautta  luoda
alueellemme  hyvinvointia.   veroeuroja  valtion  ja
kaupunkimme  kassaan  sekä  ennen  kaikkea  niitä
uusia työllistymismahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja
jota  julkinen  talous  on  kykenemätön  luomaan.  Vain
näin kaupungillamme on tulevaisuus.

Tähän  asiaan  liittynen  Lapinkansassa  oli  2.9.2014
kirjoitus tutkimuksesta.  Tuore tutkimus paljastaa että
Lapin kehitys näyttää olevan pitkälti lappilaisen oman
yrittämisen varassa. Olennasita on, ettei  valtio liikaa
kahlitse omaehtoista yhrittämistä. Siis olennaista on,
ettei valtio liikaa kahlitse omaehtoista yrittämistä.
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Hallintoa  nyt  uudistattaessa  on  Rovaniemen
kaupunkistrateria nostettu  tärkeään  rooliin.  Myös
elinkeinostrategia on  huomioitava  tulevissa
toiminnoissa entistä enemmän. 

Asiaan  liittyen  kuntatalouden  asiantuntija  professori
Pentti  Meklinin totesi toukokuussa 2013 käydessään
Rovaniemellä.  Kononaisuutena  tärkeä  asia  on
paikallisen  yritystoiminnan  jatkumisen  turvaaminen.
Eli  Rovaniemen  kaupungin  ja  sen  päättäjien  yksi
tärkeimmistä  tehtävistä  on  turvata  olemassa  olevan
yritystoiminnan  edellytykset.  Tällä  on  suora  yhteys
muun  muassa  nuorisotyöttömyyteen  kaupungis-
samme  josta  Tennilä  /  Mariapori  kertoi  tänään
osuvasti.

Nyt  toteutettavan  hallintosääntöuudistuksen  yksi
tärkeimmist  tavoitteista  on  siirtyminen
asiakaslähtöiseen toimintaan  . Itselläni on tästä ns.
asiakaslähtöisyydestä  ja  yrittäjäystävällisestä
ilmapiiristä  kaupungissamme  hieman  ristiriitaiset
kokemukset.

Kolme tuoretta henkilökohtaistakäytännön esimerkkiä
asiakaslähtöisyydestä tänäpäivänä:

Maankäyttöpuolella  olemme hakeet  hyödynämis-
mahdollisuutta  /  rakennusoikeutta  omistamallemme
tontille  Saarenkylässä  joka  on  kotitaloni  vieressä.
Asiassa  on  puoleltamme  tehty  poikkeamislupa-
hakemuksia,  kaavamuutoshakemuksia  sekä
rakennuslupahakemuksia kyseiselle tontillemme.



Asiat  ovat  vireilä  mutta  nyt  ensikuussa  4.11.2014
kaupungin toimien johdosta istumme Maaoikeudessa
asiasta ja ihmettelemme että mitenkä tähän on tultu…

Perintötonttiamme  Saarenkylässä  ollaan  pakko-
lunastamassa  kaupungin  toimiesta  vastoin
tahtoamme ja vielä puoli-ilmaiseksi… 

Toinen  tuore  käytännön  esimerkki  on  tämä
Sudentienkioskiasia,  jossa  olemme  hakeneet
kaavamuutosta nyt toistakymmentävuotta kioskitontin
muuttamiseksi  liiketontiksi  jolloin  kipeästi  kaivattujen
palvelujen  tuottamismahdollisuudet  ja  liiketoiminnal-
liset  edellytykset  alueella  olisivat  olemassa...  Asiat
ovat vireillä mutta tässäkin asiassa kaupunkistrategiaa
ja  asiakaslähtöisyyttä  on  tulkittu  siten  että  myt
13.10.2014  saimme  sähköpostin  kaupungilta  jossa
vaaditaan  että  tänään  Ma  20.10.2014  on
kioskirakennus oltava purettuna.

Teknisen lautakunnan pj Heikki Poranen oli selvittänyt
asiaa kaavamuutoksen etenemisen osalta, kun kaikki
muutkin  Rovaniemen  alueen  kioskitontien
kaavamuutokset  tonttien  muuttamiseksi  liiketonteiksi
on  hyväksytty  ja  ne  on  toteutettu  hakemusten
mukaisesti.  Heikki  ilmoitti  nyt  lauantaina,  että
kaavamuutosprosessi  on  mahdollinen  mutta  tuolloin
kyseinen tontti menee yleiseen jakoon..! 

Eli olemme hakeneet kaavamuutosta toistakymmentä
vuotta ja jos ja kun se vihdoin toteutettaisiin niin tontti
menisikin muille… 
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Kuten  on  tapahtumassa  myös  kaupungin
toimenpiteiden johdosta Saarenkylän tontille  josta jo
kerroinkin... 

 Kolmas  tuore  käytännön  esimerkki
kaupunkistrategiamme  toimivuudesta  ja  asiakas-
lähtöisestä  toimintamallista  on  Kävelykadulla.
Yritystoimintaa  olemme  harjoittaneet  keskustassa
vuodesta  1985.  eli  30v.   Kävelykadulla  osoitteessa
koskikatu  20  olemme  harjoittanet  yritystoimintaa
vuodesta  1991  ja  tuottaneet  alueelle  palveluita  ja
elinlaisia  tapahtumia  kaupunkilaisille  sekä  luoneet
toiminnallamme  työllistymismahdollisuuksia  ja
työpaikkoja.  Olemme  olleet  kävelykadun  toimijoina
mielestämme  aktiivisia  ja  pyrkineet  kehittämään
aluetta. Olemme tehneet useita hienoja suunnitelmia
alueen  kehittämiseksi  yhdessä  Lapin  yliopiston
muotoilulinjan  opiskelijoiden  kanssa.  Mikään  näistä
suunnitelmista  ei  ole  edennyt  kaupunginpuolelta.
Kaikki on torpattu ja suunnitelmat haudattu on vähin
äänin pöytälaatikoihin.

Edellä  esitettyjen  käytännön  esimerkkien  valossa
harjoitetun  kaupunkistrategian  ja  sen  toteuttamisen
kaupungissamme  voi  tulkita  myös  siten  että
yritystoiminnan  kehittäminen  ja  työllistämismahdol-
lisuuksien  luominen  sekä  työllistäminen
kaupungissamme on katsottu kielteiseksi asiaksi..?

Nämä kolme käytännön esimerkkiä kertoo mielestäni
paljon nykyisestä kaupungin toiminnan 
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asiakaslähtöisyydestä.  Olemmeko  me  kaavojen  ja
kaavoittajan  vankeja..?  Kyseiset  ongelmat  hallinnon
uudistuksessa  on  tiedostettu  ja  vanhoja  käytäntöjä
ollaan nyt toivottavasti muuttamassa. 

Kaupunginjohtajamme  on  useissa  eri  tilaisuuksissa
puhunut  elinkeinoelämän  ja  yrittäjyyden  tärkeydestä
kaupungissamme  ja  nyt  asiakaslähtöisyyden
merkityksestä.  Nyt  toteutettavan  hallintosääntö-  ja
hallinnon  uudistuksen  seurauksena  meillä  on
mahdollisuus lunastaa nämä lupaukset ja toimia siten
että  muutokset  ovat  aitoja  ja  tulevaisuudessa
toimintamallimme kaupungissa on myös käytännössä
asiakas-  ja  asukaslähtöistä.  Muutosten  hallinnossa
pitää olla jatkossa myös todellisia. 

Osallistuin  Elävät  Kaupunkikeskustat  ry:n
konferenssiin joka järjestettiin Kuopiossa nyt 8/2014.
Kuopion  kaupunki  on  toteuttanut  tuloksellisesti
vuosikymmenet  kaupunkivisiotaan  yhdessä
elinkeinoelämän kanssa. Tulokset ovat näkyvissä. 

Avauspuheenvuorossa  Kuopion  kaupunginjohtaja
Petteri  Paronen  kiteytti  aikaansaanoksia:  Kuopio,
onnellisten ihmisten kaupunki..! Kuopio, onnellisten
ihmisten kaupunki kertoo paljon..!

Olen vakuuttunut siitä, että myös meillä Rovaniemellä
voidaan  tulevaisuudessa  todeta,  Että  Rovaniemi  on
onnellisten ihmisten kaupunki, jossa kaupunki ja sen
viranhaltijat sekä poliittiset päättäjät tekevät oikeita ja
aitoja asiakas ja asukaslähtöisiä ratkaisuja 
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huomioiden  alueemme  elinkeinoelämän  ja
asukkaittensa  tarpeet  ja  tiedostaen  alueemme
elinkeinoelämän  työpllistämismahdollisuudet.  Toki
tämä  tarvitsee  vielä  pitkäjänteistä  työtä  mutta  nyt
toteutettava  aito  hallinnon  uudistus  on  osoitus  siitä
että olemme oikealla tiellä.

Arvoisa  puheenjohtaja,  Esitän  että  nyt  toteutettavan
hallintosääntö-  ja  hallinnon  uudistuksen  yhteydessä
erityistä  painoarvoa  laitetaan    asiakas  ja
asukalähtöiselle toiminnalle,  eli toimintaa siirretään
kontrolli  ja  valvontatoiminnasta  kaupunkilaistemme
tarpeita  enemmän  huomioivaksi  palveluksi  ja että
Rovaniemen kaupungin kaikessa toiminnassa työn ja
yrittämisen arvo nosettaan sille kuuluvalle tasolle. 

Hyvät ystävät..! Antakaa yrittäjien yrittää ja rakentajien
rakentaa ja näin luoda hyvinvointia sekä työpaikkoja
kaupunkiimme.

Uskon tietäväni mistä puhun.

Rovaniemellä 20.10.2014

Matti Henttunen

Kaupunginvaltuutettu.


