Haapavetinen kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk):
Vastuullisuus palkitaan
Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus joutuu tekemään sen, mitä edellinen hallitus jätti
tekemättä. Suomen velkaantumisvauhti on edelleen kova, mutta hallituksen toimin sitä on
hidastettu, tämä on valitettavasti edellyttänyt myös menosäästöjä 4 miljardin edestä. Tämä on
sitä talouden huolenpitoa huomisesta. Rakenteellisilla uudistuksilla saadaan aikaan uutta
työtä, uusia työpaikkoja ja toimeentuloa sekä vauhditetaan talouskasvua. Tästä on jo tuloksia
näkyvissä, talous on kääntynyt kasvu-uralle ja työttömyys alenee. Uudistuksista maakunta- ja
soteuudistus on keskeisin. jolla hillitään kustannusten kasvua jatkossa.
Muilla kärkihankkeilla mm. pienennetään liikenneverkoston korjausvelkaa ja
biotalousohjelmalla kotimaisen energian ja puun käytön lisäämistä. Nämä vauhdittavat myös
Haapaveden hankkeita. Eduskuntakauden puolivälitarkastelussa eli puoliväliriihessä hallitus
päättää uusista työllisyyttä ja yrittäjyyttä parantavista toimista. Osoittaa hallituspuolueilta
vastuullisuutta, kaikki vaikeatkin päätökset on viety läpi. Oppositio kyllä arvostelee joka viikko
aihetta vain vaihtaen. Edellisvaalikauden menon jatkuminen olisi merkinnyt Suomelle Kreikan
tietä. Yhden prosentin koron nousu merkitsee miljardia lisäkorko kustannuksina. Tuleville
sukupolville ei pidä velkaperintöä jättää.
Eduskunnassa jatkamme Suomen kuntoon laittamista viemällä maaliin sosiaali- ja
terveyspalvelu- sekä maakuntauudistuksen yhdessä hallituskumppaneiden
perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa, jotta jokaisesta pidetään tasa-arvoisesti huolta ja
palvelut turvataan koko maassa myös tulevaisuudessa.
Samaa vastuullisuutta tarvitaan nyt kunnissakin. Keskusta on hoitanut asioita Haapavedellä
vastuullisesti, samaa vastuullisuutta toivon koko valtuustolta, tarvittavia päätöksiä pitää kyetä
tekemään, vaikka ne eivät aina olisi helppoja ja mukavia. Emme ole voineet Haapavedellä
yksin omin päätöksin vaikuttaa vuodesta 2008 alkaneeseen kansainväliseen finanssikriisiin ja
Venäjän pakotteisiin, vaan näihin on täytynyt sopeutua. Vaikutukset ovat olleet Haapavedelle
naapurikuntia suuremmat. Uuden valtuuston tehtävänä on tulojen ja menojen
tasapainottaminen ja tulevaisuusinvestointien tekeminen. Nämä saattavat vaikuttaa
koviltakin keinoilta, mutta vain näin Haapaveden itsenäisyys voi säilyä.
Keskustalla on hyvä ehdokaslista. Toivon laajaa tukea keskustalaisille ehdokkaille. Joukosta
löytyy monen alan osaajaa, jo kokenutta väkeä, mutta riittävästi myös uutta voimaa.
Uudistuskykyä nyt tarvitaankin kuntien tehtävien muuttuessa maakuntauudistuksen
myötä. Vastustamalla ja valittamalla ei myönteistä tulevaisuutta haapavetisille rakenneta.
Itse en tällä kertaa ehdokkaana kuntavaaleissa, sillä harkitsen ehdokkuutta
maakuntavaaleissa, nekin tulevat yllättävän pian. Alle vuoden kuluttua, kunhan saamme ensin
eduskunnassa uuden maakuntalain päätettyä.

