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ROVANIEMEN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto. (kaupunginvaltuuston kokous 27.1.2014).
Tiedoksi:

- Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen,
- Maankäyttöyksikkö / Elinkeinojaosto,
- Lapin työ- ja elinkeinotoimisto,
- Työ- ja elinkeinoministeriö.
- Lapin Yrittäjät.

Asia:

Nuorison työllistämisedellytyksistä huolehtiminen Rovaniemellä.

Olen ollut tästä asiasta yhteydessä muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriöön
sekä Lapin työ- ja elinkeinotoimistoon. Käymissämme keskusteluissa ja
istunnoissa on käynyt ilmi, että työllistymistilanne yleensä ja erityisesti alle 25vuotiaiden työllistämistilanne on huolestuttava ja menossa huolestuttavampaan
suuntaan. Vain työllistymisen vaatima aika voi olla lyhyempi kuin muilla
työttömillä. (katso liite Lapin työllisyyskatsaus Joulukuu 2013).
Marraskuussa 11/2013 alle 25-vuotiaita työnhakijoita alueellamme oli 628
henkilöä ja joulukuussa 12/2013 heitä oli jo 813 henkilöä. Niistä henkilöistä, jotka
ovat olleet yli 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä, on jo noin 260 henkilöä,
joiden työelämästä syrjäytymisestä pitää kantaa eritystä huolta.
Olen useaan otteeseen pyytänyt elinkeinopoliittisia toimenpiteitä, joilla
alueemme toimivista yrityksistä saataisiin seulottua niin sanotut kasvuyritykset,
joilla puolestaan olisi edellytyksiä kasvaa, laajentua ja luoda hyvinvointia
alueellemme sekä ennen kaikkea luoda työllistymismahdollisuuksia kaupunkiin.
Olen
2013
tehnyt
asiaan
liittyen
useita
eri
aloitteita,
joilla
työllistymismahdollisuuksia voitaisiin luoda alueelle.
Käsittelimme tänään valtuustossa Rovaniemen kaupungin maapoliittista
ohjelmaa. Katson, että tällä Maapoliittisella ohjelmalla voidaan vaikuttaa myös
elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan kaupungissamme.
Olen vaatinut aiemmin tekemissäni aloitteissa muun muassa ”kaupungin
päätösvallassa olevien rakentamismääräysten väljentämistä rakentamis- ja
lupapäätösten helpottamiseksi. Sille on todettu olevan myös valtakunnallisia,
lainsäädännön muutostarpeita. Ohjaamalla kaupungin kaavoituksen ja
maankäytön viranomaistoimintaa joustavaan suuntaan otetaan huomioon
maanomistajien, elinkeinoelämän ja alueen asukkaiden tarpeet selvästi
paremmin.

2/2

Alueellamme olevien työllistävien, verovaroja tuottavien yritysten hakemuksissa
pitää aina ottaa huomioon yritysvaikutusten arviointi päätöksentekoprosessissa.
Näin ei ole eikä ole ollut.
Edellä esitetyn perusteella vaadin, että Rovaniemen kaupunki tutkii viipymättä
mahdollisuudet aktiiviseen ja joustavan maankäyttöpolitiikan harjoittamiseen,
jotta voidaan vaikuttaa myönteisesti alueen elinkeinoelämän ja työllistymismahdollisuuksien luomiselle. Oikein suunnatulla maankäyttöpolitiikalla voidaan
vaikuttaa elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan kaupungissamme.
Lisäksi pyydän että kaupunki ryhtyy viipymättä selvittämään alueellamme
olevien työllistävien yritysten kasvumahdollisuuksia ja sitäkautta mahdollisuuksia
työllistää kaupunkimme nuoria työnhakijoita. Juuri työuran aloittaminen on
vaikein vaihe. Se vaatii todellista työtä oikeissa olosuhteissa. Vaikuttavin
ratkaisu nuorisotyöttömyyteen on todellisen työn luominen, sillä vain niin
saadaan vakautta ja kasvua.
Olen syvästi huolestunut nuorisotyöttömyyden
kehittymisestä kaupungissamme.

ja

työllistymisedellytysten

Jään odottamaan kaupungin toimenpiteitä tässä meille tärkeässä asiassa.
Rovaniemellä 27.1.2014
Matti Henttunen
kaupunginvaltuutettu.
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