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Ammattiliitto Pro: VM:n talousarvioesitys oikean suuntainen
Valtiovarainministeriön ehdotus valtion talousarvioksi 2015 on päälinjaltaan oikean suuntainen ja
suhdannepoliittisesti onnistunut. Suomalaisten pieni- ja keskituloisten ostovoimaan kohdistuvat parannukset
luovat tarvittavaa piristystä kotimarkkinoille ja toivon mukaan lisäävät yritysten tulevaisuuden uskoa ja
investointihalukkuutta.
Työllisyyden kannalta erittäin hankala pullonkaula on kohtuuhintaisten asuntojen ja työpaikkojen kohtaanto-ongelma.
-

Voimakkaimmin rakennemuutoksesta kärsivillä paikkakunnilla asuntojen hinnat ovat romahtaneet ja työttömät ovat

loukussa arvoltaan alentuneissa asunnoissaan. Tilanne ei laukea yksinomaan kasvukeskusten asuntorakentamisella. Työttömiä
on kannustettava ja tuettava työperäiseen muuttoon kodeistaan rakennemuutospaikkakunnilta, sanoo Ammattiliitto Pron
puheenjohtaja Jorma Malinen.
Valtiovarainministeriön esitykset merkittävistä elvytystoimista infrastruktuurihankkeisiin ovat erittäin tervetulleita heikentyvässä
työllisyystilanteessa.
-

Osa perusväylistä on päästetty jo nyt niin pahasti rapautumaan, että rekkaliikenne joudutaan kohonneiden akselipainojen

vuoksi ohjaamaan vain määrätyille reiteille. Erityisesti monet sillat ovat huonossa kunnossa, Malinen toteaa.
Perusrataverkon kunnossapito ja kehittäminen on tärkeää, koska rautateillä tavara kulkee edullisesti ja ympäristöystävällisesti.

-

Turun telakan osto oli erinomainen esimerkki uudenlaisesta valtion roolista. Samaa toimintatapaa voitaisiin käyttää myös

Broadcomin ja suomalaisen lentokonehuollon osaamisen säilyttämiseksi Suomessa, Malinen esittää.
Valtion energia- ja ilmastostrategia vaatii toteutuakseen vanhan ydinvoimakapasiteetin korvaamista uusilla voimaloilla. Näin
voidaan saavuttaa kivihiilen energiakäytön loppuminen.
Valtionyhtiöitä ei saa myydä nopean rahantarpeen kattamiseksi, vaan asiantuntemukseen perustuvan harkinnan kautta.

-

Valtionyhtiöiden myyntituloja pitää investoida sellaisiin hankkeisiin, joilla luodaan uusia pysyviä työpaikkoja yksityisellä

sektorilla sekä julkishallinnossa kustannussäästöjä esimerkiksi yhtenäisen ja yhteensopivan tietojärjestelmäratkaisun
kehittämisessä, Malinen linjaa.
VM:n esitykset pk-yritysten kasvua tukeviksi toimenpiteiksi ovat tärkeitä. Lisämäärärahat kasvuyritysten pääomittamiseen ja
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ovat oikeanlaisia investointeja suomalaiseen yrittäjyyteen, osaamiseen
ja työllisyyteen.
Valtion tulee ottaa aikuiskoulutuksen kehittäminen erityiseen suojelukseen ja varata siihen vuonna 2015 merkittäviä
lisäpanostuksia. Erityisesti huomio tulee kiinnittää yli 45-vuotiaisiin työntekijöihin. Osaamisen jatkuva päivittäminen on
olennaista ammattitaidon ja tuottavuuden ylläpitämiseksi ja työurien jatkamiseksi.
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-

Suomessa pitää kehittää johtamisen osaamista. Korkeakoulujen koulutusohjelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota

ihmisten ja prosessien johtamiseen sekä parantaa tulevien johtajien valmiuksia liiketoiminnan, markkinoiden ja
innovaatiojohtamisen osa-alueilla, Malinen vaatii.
Tällä hetkellä valtiohallinnon elinkeinopolitiikkaa edistävät toimet ovat hajaantuneet eri ministeriöiden erillisprojekteiksi.
Tehotonta toimintamallia on korjattava ja hallituksen pitää koota yksi valtioneuvostotason teollisuus- ja elinkeinopoliittinen
strategia.
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