RAKKAUDESTA ROVANIEMEEN
- KESKUSTA TEKEE TOIVEISTA TOTTA Keskustalaisen kuntapolitiikan tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia eri puolilla
laajaa kaupunkia. Se onnistuu vain, mikäli kuntatalous on tasapainossa ja kykenemme
rahoittamaan kuntalaisten palvelut.
Keskusta rakentaa elinvoimaista Rovaniemeä, joka
mahdollistaa viihtyisän elinympäristön rovaniemeläisille,
opiskelijoille ja täällä vieraileville ihmisille. Väljempi Suomi väljempi Rovaniemi tarkoittaa meille sitä, että jokaisella on
oikeus ja mahdollisuus tehdä työtä, opiskella ja elää siellä, missä tuntee
itsensä onnelliseksi.

TASAPAINOINEN KUNTATALOUS
ON TULEVAISUUDEN TURVA
Kuntataloutta ei voi pelastaa velkarahalla, lisäveroilla tai korkeammilla maksuilla.
Kun yritykset investoivat ja työllistävät, kaupunkilaiset voivat paremmin, aluetalous
kehittyy ja kaupungille kertyy enemmän veroeuroja. Tarvitsemme aiempaa
monipuolisemman elinkeinorakenteen matkailun rinnalle, mikä toteutuu esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•
•

joustavalla lupa- ja tonttipolitiikalla, markkinoinnilla sekä toimitilojen ja etätyötilojen
tarjoamisella
etsimällä kumppanuuksia seudullisten ja valtakunnallisten toimijoiden sekä oppilaitosten
kanssa
hankintaosaamisen lisäämisellä, jolloin paikallisuus, ympäristö- ja työllisyysvaikutukset
mahdollistavat eurojen jäämisen paikkakunnalle ja tuottavat uutta yritystoimintaa
kehittämällä työllisyyspalveluita siten, että tehostetaan yhteistyötä sosiaali- ja
terveyspalveluiden, nuorisotyön, oppilaitosten ja työvalmennuskeskuksen kanssa
työttömien monialaisten palveluprosessien selkiyttämiseksi
kannustamalla ja tukemalla yritysten kasvu- ja investointisuunnitelmia
tarjoamalla asiantuntevat neuvontapalvelut yrityksille
nopeilla tietoliikenneyhteyksillä
laatimalla Rovaniemelle monipaikkaisuutta edistävän toimenpideohjelman, jossa kuvataan,
kuinka etätyö ja monipaikkainen ajattelu edistävät Rovaniemen elinvoimaa

Tämä ei kuitenkaan riitä kuntatalouden tasapainottamiseen, vaan lisäksi
•
•
•
•
•
•
•
•

luovumme niistä kiinteistöistä, joita emme tarvitse omassa palvelutuotannossa, ja joiden
ylläpidosta aiheutuu merkittäviä kustannuksia
haemme kiinteistöinvestoinneille ennakkoluulottomasti uusia rahoitus- ja omistusmalleja
terävöitämme omistajaohjausta koko Rovaniemi-konsernissa
uskallamme etsiä uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja kuntalaisille esimerkiksi
palvelusetelin tai hyvinvointipassin avulla
ulkoistamme osan tukipalveluista järkevästi ja vastuullisesti
suhtaudumme vastuullisesti uusiutuviin energiavaihtoehtoihin ja kaivosrakentamiseen
huolehdimme sote-uudistuksesta siitä, että se on oikeudenmukainen rovaniemeläisille
vaikutamme siihen, että kuntien tehtävät ja rahoitus pysyvät tasapainossa

•
•
•

vaikutamme siihen, että luonnonvarojen käytöstä jää nykyistä suurempi taloudellinen hyöty
kuntaan
vaikutamme siihen, että kosteusvaurioisten rakennusten purkamiseen sekä julkisen
puurakentamisen edistämiseen saataisiin valtiolta selkeä tukiohjelma
tavoittelemme asumisen kustannuksissa nykyisen korkean kustannustason pudottamista
maan keskitasolle. Kaupunkikonserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen tuottotavoite
on pidettävä kohtuullisena.

SUJUVA ARKI KYLILLÄ JA KAUPUNGISSA
Haluamme taata kaikille sujuvan arjen. Kun asukkaat vauvasta vaariin voivat hyvin,
Rovaniemi on meille kaikille paras paikka elää.
Tämä tarkoittaa meille keskustalaisille sitä, että osaamme ottaa huomioon kaikessa
päätöksenteossa erilaisten perheiden ja eri-ikäisten yksinasuvien tarpeet eri
puolilla laajaa kaupunkia.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

varmistamme, että tiet - myös yksityistiet - pysyvät hyvässä kunnossa ja meillä on sujuvat
liikenneyhteydet koko kaupungin alueella
palvelukylät tarjoavat lähikouluja ja -päiväkoteja sekä neuvolapalveluja eri-ikäisille
rakennamme tilat monitoimitiloiksi, jolloin ne ovat muunneltavissa päiväkodeista esimerkiksi
hoivakodeiksi palvelukylien tarpeiden mukaan
luomme kaavoituksella elämisen ja yrittämisen mahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia
tarjoamme kohtuuhintaisia asuntoja myös keskikaupungin alueella
huolehdimme siitä, että kaupunki tarjoaa ikäihmiselle ja erityisryhmille kotihoitoa ja
asumispalveluja asukkaiden palvelutarpeen, ei kaupungin talouden mukaan ja että omaa
tuotantoa on riittävästi - vähintään kolmannes kaikesta tuotannosta. Sekä yksityistä että
omaa tuotantoa valvotaan asianmukaisesti ja tasapuolisesti.
kirjastopalvelut ja muut hyvinvointia lisäävät palvelut ovat kaikkien saavutettavissa
lähiliikuntapaikkoja on eri puolilla kaupunkia
koulutuspalvelut ovat laadukkaita eri kouluasteilla ja yhteistyö on joustavaa
meillä on tarjolla sekä kyläkouluja että isoja yhtenäiskouluja, joista perheet voivat valita
toimivat tietoliikenne- ja puhelinyhteydet mahdollistavat monipaikkaisuuden ja etätyön
suosimme paikallista ruokatuotantoa ja vähennämme näin hiilijalanjälkeämme

OSALLISUUS KUULUU KAIKILLE
Meille on tärkeää, että kuntalaiset voivat osallistua Rovaniemen kehittämiseen.
Kuntalaisten näkemyksiä on kuunneltava
•
•
•
•
•

esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, asukasilloissa, lausuntopyynnöillä ja kyselyillä
kylien kehittämisjaoston lausunnot otetaan huomioon kaikissa kyliä koskevissa asioissa
avoin tiedonkulku lisää luottamusta kaupunkilaisten, päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden
välillä
kaupungin on tuettava asukkaiden omaehtoisen toimintaa, uudet kokeilut ja digitekniikan
hyödyntäminen mahdollistavat virtuaalisen osallisuuden yhä useammalle
kehitämme hyvinvointipassia ja selvitämme sen soveltuvuutta Rovaniemelle

