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Rovaniemen kaupunki

kaupunginvaltuusto / kaupunginhallitus.

Tiedoksi: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Asia: Onko Rovaniemen kaupungin taloudenpito hanskassa?

Saamani tiedon perusteella olen enemmän kuin huolissani Rovaniemen 
kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja käytännön toimenpiteistä talouden- 
tasapainoittamiseksi. Taloudenpidossa on 27M€ vaje joka on kasvamaan 
päin. Voidaan oikeutetusti kysyä: Onko Rovaniemen kaupungin taloudenpito 
hanskassa..?

Ongelma  on  tiedostettu  ja  asiasta  on  puhuttu  paljon,  asiasta  on  tehty
toimintasuunnitelmia  ja  useita  eri  valtuustoaloitteita  kaupungin
taloudentasapainoittamiseksi  jotka eivät  kuitenkaan ole johtaneet  haluttuun
lopputulokseen.

Esitän  edelleen  niitä  konkreettisia  toimenpiteitä  jolla  aidosti  saataisiin
kaupunkiimme  tulorahoitusta  jolla  näitä  menoja  katettaisiin.  Veroäyrin  ja
kiinteistöveron  nostaminen  ovat  niitä  viimeisiä  taloudentasapainoittamisen
toimenpiteitä kun jo kaikki muut keinot on otettu käyttöön. Näin ei nytten ole.

Alueemme  elinkeinoelämän  toimintaedellytysten  ja  työllistämisedellytysten
kaikenpuolinen  edistäminen  on  yksi  tärkeimmistä  kaupungin  tehtävistä.
Kaupunginvaltuustossa vallitsee asiassa täydellinen poliittinen yksimielisyys.

Esitän että Rovaniemen kaupunki rupeaa konkreettisesti ja voimaperäisesti
tukemaan  alueemme  yritysten  kasvu-  ja  investointitarpeita  sekä  siten
työpaikkojen  luomista  alueellemme.  Tämän  pitäisi  olla  kaupungin
ydintehtäviä.

Käytännön toimi: 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Rovaniemen kaupunki tarjoaa alueemme
verovaroja  tuottaville  ja  työllistäville  yrityksille  niiden  investointitarpeisiin  ja
kasvupyrkimyksiin esimerkiksi Kuntarahoituksen kunnille tarjoamaa edullista
lainaa  jonka  Rovaniemen  kaupunki  tai  sen  tytäryhtiö  Markkinakiinteistöt
jakaisivat alueemme yritysten investointi ja kasvutarpeisiin. Kaupunki tai sen
tytäryhtiö  takaa lainan harkintansa mukaan ja tarjoaa sen lisättyään oman
marginaalinsa  edelleen  investointiyritykselle.  Näin  alueemme  yritykset
saisivat  kipeästi  tarvitsemaansa  investointirahoitusta  tarpeisiinsa  ja
elinkeinoelämän  ja  työllistymisen  rattaat  pyörähtäisivät  jälleen  käyntiin.
Tosiasia myös on, että alueemme rahoituslaitokset eivät pysty tyydyttämään
elinkeinoelämän investointi- ja kasvutarpeita.
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Lainsäädäntömme joustavaksi muutoksille:

Olen käynyt  asiasta erinäisiä keskusteluita asiantuntijoiden kanssa ja  mm.
uusi  kuntalaki mahdollisesti  estää kyseisen  kasvutoiminnan. Jos kyseinen
laki  estää  tämänkin  yritystemme  kasvumahdollisuudet  niin  silloin
lainsäätäjämme muuttakoot lakia siten että kasvun rattaat saadaan liikkeelle
ja Rovaniemen sekä myös Suomen talous jälleen kasvuraiteille.

9.12.2013  (Aloite  10/MH)  Maankäytössä  rakennusoikeuksien  nostaminen
työllisyyden parantamiseksi sekä tyydyttämään maanomistajien ja rakentajien
sekä  alueen  käyttäjien  tarpeet  huomioiden  kaatui  ilmeisesti  myös
lainsäädännön jäykkyyteen..?

Edellä esitetyn perusteella pyydän että Rovaniemen kaupunki tutkii kaikki ne
mahdollisuudet  joilla  alueemme  yritysten  toimintaedellytyksiä,
työllistämisedellytyksiä  sekä  investointi-  ja  kasvumahdollisuuksia
Rovaniemen  kaupunki  voisi  voimaperäisesti  tukea.  Samalla  pyydän  että
edellä esitetty investointien tukemismuoto kartoitetaan perusteellisesti.

Rovaniemen kaupungin taloudellinen tilanne huomioiden nyt vaaditaan tekoja
jolloin kaikki kivet on käännettävä jota alueellemme saadaan kasvua ja sitä
kautta kaupunkimme kassaan tulovirtoja (katso aloite 7/MH 16.9.2013) .
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