Puheeni valtuustossa 11.11.2013 koskien veroäyrin korottamista.
Käsittelemme tänään tulevan vuoden talousarviota sekä taloussuunnitelmaa
vuosille 2015-2017.
Olemme kuluvan vuoden aikana useaan otteeseen käsitelleet ja puhuneet
talouden tasapainottamistoimenpiteiden tarpeista ja niiden tärkeydestä.
Käsiteltyjen toimenpiteiden pitäisi näkyä myös nyt käsiteltävässä
talousarviossa. Laadittu talousarvio on tehty valtakunnan ja Rovaniemen
taloudellinen tilanne sekä veroäyrin nostotarpeet tiedostaen. Mutta..!
Rovaniemen veroäyrin korottamispaineet herättävät tunteita puolesta ja
vastaan...
Esitän tässä ajatuksia joilla ainakin itselleni koetan perustella niitä seikkoja
joiden pohjalta kyseinen veroäyrin nostaminen ei olisi puolusteltavissa.
Mielestäni veroäyrin nostaminen on juuri vastakohta sille muutokselle ja
muutostarpeelle josta olemme puhuneet ja jonka johdosta koetamme saada
tätä hitaasti lipuvaa laivaa kääntymään oikealle kurssille.
Tarvittavat muutokset tapahtuisivat mielestäni automaattisesti kun ihan
oikeasti pitäisi ruveta miettimään keinoja miten tuloja saataisiin lisää
kaupunkiimme, (olen tehnyt aloitteita asiassa) ja organisaatioiden
tehostamisia ihan oikeasti jouduttaisiin pohtimaan ja tekemään.
Tämä veroäyrin korottaminen vesittää nämä muutostarpeet kun tästähän
selvitään helpoimmalla tavalla käymällä kaupunkilaisten kukkarolla ja
mennään este yli sieltä mistä aita on matalin...
Se että hyytyvään koneeseen pumpataan uutta verta keinotekoisesti ei johda
pitkällä juoksulla niihin muutoksiin joita olemme täällä valtuustossa ajamassa.
Se että kaupungin koneisto käy kaupunkilaisten kukkarolla eikä ole valmis
tarvittaviin pikaisiin muutoksiin ei ole puolusteltavissa verojen korottamisella...
Veroäyrin korotus ei tue alueemme kasvua jota tarvitsemme, Veroäyrin
korotus ei tue työllistyyttä, työllistymistä jota tarvitsemme, veroäyrin korotus ei
tue yritysten kasvumahdollisuuksia / työllistämismahdollisuuksia eikä yritysten
sijoittautumista paikkakunnallemme. Eikä se tue myöskään uusien
Rovaniemeläisten perheiden sijoittumisia paikkakunnalle. Näitä edelle
mainitsemiani Rovaniemi tarvitsee selvitäkseen tulevista haasteista.

Näiden esittämäni tosiasioiden perusteella, mielestäni tämä veroäyrin korotus
ei tue kenenkään eikä minkään tahon kiinnostavuutta Rovaniemeä kohtaan.
Veroäyrin korottamisen sijasta aidosti rupeasimme toimiin tulojen
kartuttamiseksi, työllistymismahdollisuuksien luomiseksi elinkeinoelämän ja
kaupunkilaisten tarpeet huomioiden.
Mm. aktiivisella ja tehokkaalla elinkeinoelämän, rakentajien ja asukkaiden
tapeet huomioivalla joustavalla kaavoituksella ja maankäytöllä saisimme
ihmeitä aikaan jos vain tahtoisimme. Tämä yhtenä vain esimerkkinä.
Rovaniemi on mahdollisuuksien äärellä, mutta se kääntää liian monelle
sellaiselle selkänsä eikä uskalla kääntää kehityssuuntaansa ainakaan kovin
helpolla...
Annettaan yrittäjien yrittää ja kasvaa, rakentajien rakentaa, asukkauden
laajentaa asuntojaan jne. ja näin toimillaa tuoda alueellemme hyvinvointia ja
kaupungin kassaan kaivattuja veroeuroja sekä ennen kaikkea niitä uusia
työpaikkoja.
Tässä mielestäni lääke jota jatkojalsotamalla vältyttäisiin kyseisiltä veroäyrin
korottamiselta ja siten annettaisiin alueen ihmisille singnaali että on muitakin
tapoja selvitä tulevista haasteista veroja korottamatta.
Veroäyrin nostaminen pitäisi olla se viimeinen toimenpide, kun jo muuto
keinot ovat jo käytässä, näin ei nyt ole.
Tässä hieman ajatuksiani veroäyrin korottamisesta.
Arvoisa puheenjohtaja, Esitän että veroäyrin korottamiselta vältyttäisiin mm.
edellä esittämin perustein.
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