KUTSU keskustelutilaisuuteen

Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa – Mitä yrittäjän on hyvä tietää kuluttajalaeista ja nettikaupasta, immateriaaliasioista ym.

Lapland Hotel Sky Ounasvaara Rovaniemi klo 10:00 alkaen
Matkailuyrittäjä törmää useasti erilaisiin oikeudellisiin kysymyksiin niin palvellessaan asiakkaitaan kuin kehittäessään omaa yritystään. Laki ja oikeus hanke pyrkii antamaan näihin käytäntöön perustuvia vastauksia. Hankkeessa toteutetaan selvitys teitä koskevista oikeudellisista kysymyksistä yhteistyössä teidän ja juristien kanssa. Asianajaja Juhani Karvo ja professori Juha Karhu jatkavat jo LaSoVe-hankkeessa hyväksi todetulla tyylillä nyt mm. kuluttajaoikeuden, nettikaupan, vakuutusasioiden, immateriaalioikeuden selvittämistä ja ohjeistuksen
laatimista.
Järjestämme Laki ja oikeus hankkeen ensimmäisen selvitystyön käynnistämiseksi pienen työpajan, jossa kerrotaan enemmän hankkeesta ja kuullaan teidän toiveitanne selvitettävistä asioista.
OHJELMA
10:00 aloitus kahvit ja tervetuloa, Jyrki Niva, ohjausryhmän puheenjohtaja
10:15 Laki ja oikeus… Mitä yrittäjän on hyvä tietää, Juhani Karvo
Juridiikka yrittäjän arjessa
I selvitystyö käynnistyy kartoituksella yrittäjiä koskettavista asioista
Keskustelua
11:20 Laki ja oikeus… Matkailuyritys ja maankäyttöä koskevat asiat, Liisa Mäenpää
Eri elinkeinojen yhteistyö, maastossa liikkuminen, kaavoitus- ja omistusasiat ym.
juridiikan näkökulmasta
II selvitystyö käynnistyy loppuvuodesta
Keskustelua
12:00 omakustanteinen lounas
13:00 Tilaisuus jatkuu keskustelutilaisuudella (ks. alla)
Ilmoittaudu Liisalle tai linkistä https://goo.gl/G0nazK

Maanomistajan, kaavoittajan ja matkailuyrittäjän mahdollisuudet
Lapin matkailun kehittämisessä
Tiedotus – ja keskusteluiltapäivä 17.8.2015 klo 13:00 Lapland Hotel Sky Ounasvaara

Tule kuulemaan ja keskustelemaan maa-asioista ja matkailusta.
Lapin matkailu tukeutuu vahvasti luontoarvoihin ja sitä kautta maankäytöllä on suuri merkitys elinkeinolle. Suomen valtio on Lapissa suurin maanomistaja. Metsähallitus, joka on valtion liikelaitos,
vastaa käytännössä valtion maiden hallinnasta ja käytöstä. Kaavoitusoikeutensa ansiosta myös kunnat ovat merkittäviä vaikuttaja maankäyttöasioissa. Lapissa, Euroopan viimeiseksi erämaaksikin kutsutussa maakunnassa, luonnon moninaiskäytön yhteensovittamisen tarve on suuri ja metsähallituksen rooli korostunut.
Matkailutoiminta nostaa usein alueen arvostusta ja sitä kautta tonttimaan vuokra- ja hintatasoa.
Vuokratontilla sijaitseva yritys joutuu siten itse maksamaan tuottamastaan hyödystä vuokrankorotusten muodossa. Lapissa on pohdittu, onko tämä reilua - tähän kaivataan läpinäkyviä pelisääntöjä.
Maankäyttöä säätelevät useat eri säädökset ja maa-alueet voivat olla hallinnassa useilla eri oikeusperusteilla, mm. omistus-, vuokraus- ja käyttöoikeus. Jokamiehen oikeudellakin saa toimia toisen
omistamalla alueella. Myös Lapin vesialueita ja niiden käyttöä koskevat useat eritasoiset säännökset. Mitkä ovat matkailuyritysten oikeudet ja velvollisuudet tässä kuviossa?

Tilaisuuden alussa on lyhyet valmistellut puheenvuorot ja sen jälkeen vapaa keskustelu

Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry
Liisa Mäenpää, projektipäällikkö
Lapin liitto
Maiju Hyry, yhteysjohtaja
Lapin Kauppakamari
Taija Jurmu, varatoimitusjohtaja

OHJELMA
13:00
13:15

Tervetuloa, Jyrki Niva, LME, ohjausryhmän puheenjohtaja
Odotuksia tältä päivältä/esittely 5 min/hlö
Metsähallitus, luontopalvelut ja liiketoiminta
Kunnan edustaja
Yrittäjien edustaja
Lapin liitto
Lapin kauppakamari
Kansanedustaja
14:00
Keskustelu, (kysymyksiä ja keskusteluaihioita voi lähettää etukäteen Liisa Mäenpäälle)
noin 15:30 Loppuyhteenveto, jatkotoimet ja kahvit

Jakelu:
Lapin kansanedustajat
LME:n hallitus ja jäsenyrityksiä
Lapin kauppakamarin edustajat
Lapin liiton edustajat
Metsähallituksen edustajat
Kunnan/kaupungin johtajat
Kuntien/kaupunkien kaavoitusvastaavia
Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa hankkeen ohjausryhmä

Ilmoittaudu 10.8.2015 mennessä Liisa Mäenpäälle sähköpostiin, liisa.maenpaa@lme.fi tai
oheisen linkin kautta https://goo.gl/I0wOzK
Tervetuloa!

