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Puheenjohtajalta
Koti ja Rakentaminen ovat
ajankohtaisia asioita.
Rakentamiseen tarvitaan
innostusta ja rahaa jota
saadaan käymällä töissä.
Lisäksi tarvitaan pankkeja
jotka antavat lainaa. Ellei
ole työpaikkoja on vaikea
puheenjohtajan
saada
myöskään lainaa. Näinhän se menee.

Kierrän työssäni paljon eri kaupungeissa ja
useassa paikassa korjataan tai puretaan vanhaa ja rakennetaan uutta tilalle. Toivoisin Lapuankin kehittymisen näyttävän samalta.
Euroopan vanhoissa kaupungeissa asia on
hieman toinen kun rakennusten historia ulottuu
paljon kauemmaksi ja siellä on rakennusten
kunnostaminen järkevämpää yhteneväisen näkymän kannalta.

kuva

Rakentaminen työllistää sähköliikkeitä, putkiliikkeitä, kodinkoneliikkeitä, sekä muita alaan
liittyviä rakennusteollisuuden yrityksiä.
Kaupunkien haasteet rahojen riittävyydessä
tiedetään. Menojen leikkausten lisäksi taloutta
auttaisi tulopohjan lisääminen. Miten tuloja voidaan lisätä? Voidaanko yksityistää jotain palveluja, jolloin palveluja tuottavat yritykset voisivat
kasvaa ja verotulot lisääntyisivät. Kaikki jäisi
kuitenkin omaan kaupunkiin. Kaupungin omilla
hankinnoilla on suuri merkitys verotulojen osalta.
Kaavoituksella voidaan mahdollistaa rakennusteollisuuden investointeja. Uuden sisääntulotien markkinointi on tärkeää, jolla voidaan houkutella uusia yrityksiä Lapualle. Keskustan elpymiselle on tärkeää saada uusia investointeja
potentiaalisille rakennuspaikoille.
Vain uutta luomalla yrittäjien usko tulevaisuuteen kasvaa ja kynnys työllistää pienenee.
Uusien liikkeiden tulo omalle paikkakunnalle
lisää ihmisten asioimista myös olemassa oleviin liikkeisiin.
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Lapuallakin on yrittäjiä, jotka olisivat valmiita
rakentamaan keskustaan uusia kiinteistöjä ja
heitä olisi ehdottomasti kuunneltava päätöksen
teossa.
Lapuan Yrittäjien hallituksen jäsenet ovat kaikki
tehneet aktiivista työtä omalta osaltaan keskustelemalla kaupungin virkamiesten, opettajien ja
pankkien, sekä yrittäjien kanssa yhteisen
suunnan löytymiseksi. Yrittäjien tavoitteena on
tehdä omalta osaltaan nopeitakin päätöksiä
asioiden eteenpäin viemiseksi ja siksi käymmekin keskusteluja eri tahojen kanssa saman
aikaisesti.
Kevät on rakentamisen aikaa ja rakentaminen
tuo uutta innostusta ihmisiin. Tehdään järkeviä
päätöksiä uusien rakennuskohteiden suhteen,
jotka tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen. Rakennettiin sitten uutta tai korjattiin vanhaa.
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Ajankohtaista
Yrittäjän kannattaa äänestää
Toukokuun viimeisenä sunnuntaina ratkeaa, ketkä päättävät valtaosasta yrityksiä koskevasta
lainsäädännöstä. Silloin valitaan edustajat Euroopan parlamenttiin seuraavaksi viideksi vuodeksi.
- Yrittäjän jos kenenkä kannattaa äänestää EUvaaleissa, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Simolinna sanoo.
Toukokuun lopussa valitaan seuraavat suomalaisedustajat Euroopan parlamenttiin. Vaali on tärkeä, sillä arviolta jopa 70 prosenttia lainsäädännöstä tehdään Euroopan unionissa. Silti vain 40
prosenttia suomalaisista äänesti edellisissä EUvaaleissa viisi vuotta sitten.
Tuorein Pk-yritysbarometri paljasti, että yli 80 prosenttia yrittäjistä aikoo äänestää EU-vaaleissa.
Suomen Yrittä-jien puheenjohtaja Mikko Simolinna toivoo, että näin todella käy.
Yrittäjille EU tarkoittaa ennen kaikkea yhteisiä
markkinoita ja yhtenäisiä pelisääntöjä. EUjäsenyys on avannut sisämarkkinat suomalaisille
yrityksille.
- Esimerkiksi minulle sisämarkkinoista on ollut
hyötyä, sillä yritykseni toimii Suomen lisäksi useissa muissa EU-maissa. Ilman EU:ta kansainvälinen
toiminta ei lähtisi liikkeelle yhtä hyvin kuin nyt,
Simolinna sanoo.
Järkeä sääntelyyn
Vaikka EU:sta on Simolinnan mielestä suomalaisyrityksille paljon enemmän hyötyä kuin haittaa,
myös kritiikkiin on syytä.
- EU on tuottanut aivan liikaa sääntelyä. Vaikka
sen tavoitteet ovat yleensä hyviä, sääntelytulva on
ollut osasyy siihen, että eurooppalaisten yritysten
kilpailukyky on rapautunut, Simolinna sanoo.
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Hän huomauttaa, että pienet yritykset ovat byrokratiavyöryn alla paljon haavoittuvampia kuin
suuryritykset.
- Jos lisääntyvän sääntelyn kierrettä ei saada poikki, Euroopan talousahdinko jatkuu, Simolinna sanoo.
Perustelu tälle väitteelle on yksinkertainen: Euroopan 21 miljoonasta yrityksestä peräti 99,8 prosenttia on pieniä ja keskisuuria. Ne ovat eurooppalaisen työllisyyden ja työntekijöiden paras turva,
kun suuret siirtävät tuotantoa muihin maanosiin.
- Jos haluamme, että Eurooppa menestyy, pienissä
yrityksissä olevat mahdollisuudet pitää ottaa kunnolla käyttöön. Siksi lainsäädäntö on sovitettava
pienten yritysten olosuhteisiin.
EU:ssa onkin jo hyväksytty pienet ensin -periaate.
- Nyt se on toteutettava käytännössä. Tulevan EUparlamentin ja komission on nostettava yrittäjyyteen kannustaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen politiikan kärkitavoitteiksi. Siitä hyötyvät kaikki.
Suomi voi vaikuttaa
Simolinna muistuttaa, että Suomi on täysillä mukana EU-päätöksenteossa. Jotta yrittäjien tarpeet
otetaan paremmin huomioon, parlamenttiin tarvitaan yrittäjyyttä ymmärtäviä edustajia.
- Siksi kannustan kaikkia kansalaisia vaikuttamaan
elämänsä edellytyksiin äänestämällä EU-vaaleissa
toukokuussa. Silloin äänestetään yritysten menestyksen, työpaikkojen säilymisen ja syntymisen ja
palveluiden paranemisen puolesta, Simolinna sanoo.
Lapuan Yrittäjät Ry
Tiedotus.

