Veroprosentin korotus. valtuustopuhe 16.11.2020
Tervehdys kaup.valtuuston vuoden tärkeimmästä kokouksesta, joka toteutetaan etäyhteyksin. Pitkä päivä.
08.45-18.15= 9.5h.
Talousarvion muutosesityksiä paljon keskusteluita ja äänestyksiä sekä lopuksi päätöksiä.
Tärkeimmät:
- Veroja ei nostettu. (VAS / VIH) olisi +0.5%.
- Kiintiöpakolaismäärää ei korotettu. (VAS/VIH) olisi nostanut PS olisi laittanut nollaan.
-Ruokasenkadunsilta sidotaan avustuksiin tai toteutus siirretään äänin 21-27
-Varh.kasvatuksessa palvelusetelitoimintaa kehitetään äänin 32-18.
-Uimahallisuun.rahat poistetaan toistaiseksi äänin 17-33.
-Vero%:n ja kiintiöpakolaisasian nost VAS/VIH äänestyttivät kahteen kertaan. Äänin 42/9. EI.
-Neve:n ja Roma:n omistajaohjaus osinkoasiat puhutti.
.....
Perussuomalaisten ryhmäpuhe valtuustossa 16.11.2020 koskien talousarviota ja mahdollista vero%:n
korottamista.
....
" Käsittelemme tänään tulevan vuoden talousarviota sekä taloussuunnitelmaa
vuosille 2022-2023.
Kaupungin taloudenpito on haastavaa ja tämä koronapandemia on ajanut taloudenpidon entistä
haastavammaksi.
Toki voimme perustellusti todeta, että Rovaniemi ei ole yksin ongelmiensa kanssa vaan ongelmat
kuntataloudessa ovat valtakunnalliset.
Olemme kuluvan vuoden aikana useaan otteeseen käsitelleet ja puhuneet
talouden tasapainottamistoimenpiteiden tarpeista ja niiden tärkeydestä.
On laadittu suunnitelmia ja laskelmia millä kaupungin kustannuksia saataisiin laskettua ja tulovirtoja
vahvistettua sekä ns. oman tuotannon tehokkuutta nostettua. Kaupungin sairaspoissaolokustannukset on
toimialajohtaja usein ottanut esille.
On Toiminnan ja Talouden Uudistusohjelmakohtia (TTU-ohjelma), joita
taloudentasapainoittamistoimenpiteinä pitäisi saattaa nyt käytännön asteelle ja toimenpiteiden pitäisi näkyä
myös nyt käsiteltävässä talousarviossa.
Investointien porrastamisista ja tiettyjen hankkeiden siirtämisestä on puhuttu ja päätöksiäkin on tehty.
Koronapandemia on ajanut kansantaloutemme ahtaalle.
Täällä Lapissa se näkyy mm. Lapinmatkailun ja työllistävien yritysten ahdinkona sekä ikäihmisten ja
perheiden turvattomuuden tunteena.
Valtiovalta on huomioinut kuntatalouden tilan tulevissa valtionosuuksissa jotka Rovaniemelle ovat
poikkeuksellisen suuret jopa 27M€ valtio-osuuksien lisäpanostuksena, joka näkyy nyt käsiteltävässä
talousarviossa.
Toki me Perussuomalaiset olisimme halunneet kuten olemme esittäneetkin, että valtionosuuksien muodossa
Rovaniemelle tulevaa hyvää oltaisiin voitu valuttaa eteenpäin myös kuntalaisten arkeen esimerkiksi vesi,
sähkö ja kaukolämpökustannusten kriisiajan kädenojennuksina kuntalaisille.
Näin olisimme osaltamme helpottaassa kuntalaisten arkea nyt korona-aikana jolloin monella perheellä ja
työllistävällä yrityksillä on aito huoli tulevasta kun muutoinkin kaikki elämisen, olemisen ja asumisen
kustannukset ovat katossa kaupungissamme.

Tehdyssä talousarviossa on kuitenkin pyritty huomioimaan tarpeita niin perhepalveluiden, kylien
elinvoimaisuuden varmistamiseksi esimerkiksi kyläkoulujen ja yksityistielisäpanostusten muodossa.
Nämä lisäpanostukset talousarvioasiakirjassa on osoitus siitä, että Rovaniemi, kylien kaupunki tuntee myös
vastuunsa kylien elinvoimaisuuden vahvistamisessa.
Talousarviokäsittelyssä on esitetty myös veroprosentin ja kiinteistöveron nostoaikeita.
Ymmärtääkseni vasemmisto KD:n tukemana olisivat valmiit verojen nostolle.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei tue veroprosentin eikä kiinteistöveroprosentin nostoaikeita, sillä me
kaikki tiedämme sen tosiasian että verojen korotus on myrkkyä kasvulle ja työllistämiselle joita me tulemme
tarvitsemme selvitäksemme tulevista haasteita, joita riittää.
Veronkorotusten pitää olla se vihon viimeinen taloudentasapainoittamisen keino, kun kaikki muut keinot ovat
jo huomioitu.
Kiinteistöveron nosto näkyy välittömästi asuinkustannusten nousuna, jotka nekin ovat jo valmiiksi
Rovaniemellä katossa.
Se että kaupungin koneisto kävisi jälleen kaupunkilaisten kukkarolla, eikä olisi valmis
tarvittaviin pikaisiin muutoksiin ei ole perusteltavissa verojen korottamisilla.
Rovaniemen veroprosentti on kaikilla mittareilla mitattun keskiarvojen yläpuolella, Ja verojen korottaminen
vesittäisi nämä muutostarpeet joita taloutemme tarvitsee.
Tämän johdosta Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei tue täällä mahdollisesti esitettäviä jokavuotisia verojen
korotuksia.
Sillä:
-- Verojen korotus ei tue alueemme kasvua jota tarvitsemme,
-- Verojen korotus ei tue työllistyyttä, työllistymistä jota tarvitsemme,
-- Verojen korotus ei tue yritysten kasvumahdollisuuksia / työllistämismahdollisuuksia eikä yritysten
sijoittautumista paikkakunnallemme.
- Eikä se tue myöskään uusien
Rovaniemeläisten perheiden sijoittumisia tänne.
Näitä edellä esitettyjä Rovaniemi tarvitsee selvitäkseen tulevista haasteista joita riittää.
Näiden esittämiemme tosiasioiden perusteella, vejojen korotus ei tue kenenkään eikä minkään tahon
kiinnostavuutta Rovaniemeä kohtaan.
Verojen korottamisen sijasta aidosti rupeamme 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 vain yhtenä 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 joita ylisuuri julkinen talous ei enään kykene tuottamaan.

Arvoisa puheenjohtaja.
Perussuomalainen valtuustoryhmä hyväksyy esitetyn talousarvioesityksen ja vetoaa että verojen ja
kiinteistlverojen korottamiselta vältyttäisiin mm. edellä esittämin perustein.
Rovaniemellä 16.11.2020
Matti Henttunen
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