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Kokoomuksen Mikkelin Kunnallisjärjestön syyskokous antoi seuraavan
kannanoton:

Kaupungin kehittämisen ehdoton edellytys on vahva ja vakaa talous. Kohta päättyvälle
valtuustokaudelle asetettiin selkeäksi tavoitteeksi tulopohjan laajentaminen, jotta vältytään ikäviltä
vaihtoehdoilta. Tässä on epäonnistuttu. Veroprosentti on jouduttu nostamaan lähes valtakunnan
ennätystasolle samalla, kun on toteutettu mittavat säästöt. Tämä ei voi olla vaikuttamatta
negatiivisesti kaupungin maineeseen ja vetovoimaan.
Kelkka on käännettävä. Väkiluvun lasku pysähtyy vain, mikäli kaupunkiin syntyy uutta työtä. Mikkeli
on perinteinen hallinto- ja koulukaupunki, joka tarjoaa suuren määrän julkisen sektorin työpaikkoja.
Kokoomus ei tippaakaan väheksy niiden vaikutusta.
Julkinen sektori on kuitenkin sellaisissa vaikeuksissa, että sitä kautta ei pystytä luomaan uutta
vetoa. Siksi katseet on käännettävä vahvasti yksityiselle puolelle. Mikkelin on oltava houkutteleva
vaihtoehto, kun yritys harkitsee sijoittumista. Ensimmäinen ja ehdoton edellytys on, että ilmapiiri on
kannustava eikä lannistava. Kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on yhdessä
viestittävä, että tänne kannattaa tulla.
Kaupungin organisaatio on hiottava sellaiseen kuntoon, että jatkuvasti ei ryöpsähtele. Tämä
edellyttää johtajuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Maankäyttöön liittyvät virat on täytettävä
välittömästi. Normaali rakennuslupa on käsiteltävä kahdessa viikossa, eikä selittelyjä. Asioiden
valmistelu on saatettava sellaiselle uralle, että enää emme näe hulevesimaksun tapaisia
ylilyöntejä, emmekä jääviyteen jumiutuvia prosesseja.
Mikkelissä on merkittävää potentiaalia. Keskustaan kiinnittyy Satamalahden alue, jonka
kehittäminen on pysähtynyt. Sille on laadittava julkinen aikataulu, jota myös seurataan.
Suunnitteluun on otettava mukaan rakentajat ja potentiaaliset käyttäjät, jotta tulos on
toteuttamiskelpoinen. Meidän on turha tehdä komeita kuvia, jotka jäävät mappeihin lepäämään. On
valittava kärkihanke, jolla pää saadaan auki. Ja kärkihanke ei voi olla joku julkinen rakennus, joka
rahoitetaan verovaroilla.
Kokoomus ei lähde huutokauppaan kaikesta kivasta ja mukavasta. Se on juuri se tie, joka on
johtanut nykyisiin ongelmiin. Kokoomus on vastuullinen puolue, joka tuntee talouden realiteetit.
Käyttää voi vain sen, mikä on ansaittu. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö voitaisi tehdä
investointeja velalla, mikäli se vahvistaa elinvoimaa ja sitä kautta tulopohjaa.
Maakunnan keskuksen Mikkelin on osoitettava suuntaa. Seuraavalle vaalikaudelle on asetettava
selkeä tavoite: veroprosenttia lasketaan vähintään yhdellä prosenttiyksiköllä 21,0 %:iin. Ja sen
jälkeen jatketaan kohti valtakunnan keskiarvoa eli 20,0 %:ia.
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