Lapin Liiton valtuustoaloite 24.11.2014
Käsittelemme tänään Lapin Liiton toimintasuunnitelmaa
vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2016-2017.
Toimintasuunnitelman sivulla 3 todetaan, että Lapin Liiton
yksi perustehtävä on maakunnan ja sen kuntien yhteisen
edun valvonta...
Sivulla 7 todetaan, että työttömyys kasvoi voimakkaasti
vuonna 2013 ja että työttömyyden kasvu on jatkunut vuonna
2014...
Sivulla 5 todetaan kohdassa 1.5 Lapin elinkeinojen
tilanteessa muun muassa, että Palvelualat (mm. kauppa
sekä majoitus- ja ravitsemusala) ovat selvästi teollisuutta
työvoimavaltaisempia.
Itse toimin ravintola-alalla joka kärsii harjoitetusta
virheellisestä poliittisesta päätöksenteosta ja pöhöttyneestä
ylisuuresta ja raskaasta hallinnollisesta taakasta joka
tehokkaasti estää alan yritysten kehittymisen/kasvamisen ja
työllistämisen. 30-vuoden kokemuksella tiedän mistä puhun.
Päivän aiheeseen liittyen peräänkuulluttaisin Lapin Liiton
konkreettisia toimenpiteitä, korostan konkreettisia toimenpiteitä joilla tuettaisiin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
ja siten työllistämismahdollisuuksia Lapissa.
Esimerkkina kysyisin, että voisiko Lapin Liitto toteuttaa
Lapin alueen yrityksille / elinkeinoelämälle kyselyn tai jopa
seminaarin, jossa voitaisiin selvittää ja seuloa alueemme
kasvuyritykset ja heidän mahdolliset tarpeet jotka tukisivat
yritysten pyrkimyksiään kehittyä, kasvaa ja luoda siten
alueellemme hyvinvointia.

Eli ne yritykset joilla olisi halua / mahdollisuuksia kasvaa ja
sitä kautta luoda alueellemme hyvinvointia, verovaroja
kuntamme ja yhteiskuntamme kassaan sekä ennenkaikkea
niitä uusia työpaikkoja ja työllistämismahdollisuuksia mitä
julkinen sektori ei enään pysty tuottamaan.
Muutenkin alueemme edunvalvojana Lapin Liiton lausunnot
ja ennenkaikkea käytännön toimenpiteet jotka tukevat
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja siten työllisyyttä /
työllistymismahdollisuuksien luomista ovat tervetulleita ja
jopa suotavia aikana jossa elämme. Aikana, jossa kaikki
yhteiskunnan mittarit näyttävät alaspäin. Aikana, jossa
yritysten toimintaedellytyksiä pitäisi kannustaa ja tukea jotta
ne työllistävinä selviäisivät tämänkin laman mainingeista.
Uskon vahvasti, että tällä kyseisellä käytännön toimella olisi
suoravaikutus alueemme työllisyyteen ja työllistämismahdollisuuksien luomiselle.
Kysyisin Lapin Liitolta / maakuntajohtajalta olisiko
mahdollista toteuttaa Lapin alueen kasvuyritenten
seulontaprosessi tavalla tai tosella vaikka Lapin Liiton
linjauksia tukevana hankkeena, jolla uskon olevan
myönteisiä vaikutuksia alueemme ihmisten hyvinvoinnille.
Jään odottamaan palautettanne / käytännön toimenpitietä
tässä meille kaikille tärkeässä asiassa.
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