M at t i H o l o pa i n e n

Mitä teemme arjessa

suomalaisten
t yöpaikkojen puolesta?

Työt tömyys Euroopan kriisimaissa on kasvanut kestämättömäksi.
Myös Suomen työttömyys on hälyttävästi
kasvussa. Nuorten kasvava työttömyys on
uhka myös suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle. Keinoja kasvun aikaansaamiseksi
etsitään sekä kansallisella että EU:n tasolla.
Toiset katsovat, että kasvu ei ole ratkaisu vaan
siirtyminen globaalista paikallisen talouden
suuntaan. Keskustelu säästö- ja elvytyspolitiikan vaikutuksista ja tarpeellisuudesta käy
kiivaana. Pelastetaanko suomalaisten verorahoilla rahoitusjärjestelmää, globaaleja markkinatoimijoita vai suomalaisia työpaikkoja?
Miten suomalaisia työpaikkoja puolustetaan? Yrityssektori katsoo suomalaisten työpaikkoja turvattavan parhaiten matalilla palkkaratkaisuilla sekä alenevilla yritysveroilla ja
työllistämisen kustannuksilla. Hallitus uskoo
tehtyjen verolinjausten lisäävän investointeja
ja työpaikkoja Suomessa. Hallitus joutuu
arvioimaan päätöstensä vaikutuksia suomalaisten työpaikkoihin tehdessään omalta osaltaan päätöksiä vaikkapa telakkateollisuuden
omistuksen uudelleenjärjestelyistä, kaivosteollisuuden ympäristövaikutusten hallinnasta ja verotuksesta, veroparatiisiyhtiöiden
maksamattomien verojen perinnästä sekä
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mahdollisuudesta kohdistaa julkishallinnon
hankintoja veroparatiisiyhtiöiden asemasta
Suomessa veronsa maksaviin yrityksiin.
Kaikki kansalliset päätöksen tehdään EU:n
ja globaalin markkinatalouden asettamissa
reunaehdoissa. Mutta mihin Sinä ja minä
päivittäisiä hankintapäätöksiä tehdessämme
omalta osaltamme voimme vaikuttaa?
Ostamalla Suomessa tuotettuja tuotteita
ja palveluja voimme vaikuttaa. Entäpä jos
suomalainen tuote tai palveluvaihtoehto
on kalliimpi? Tai toimivuus ja muu laatu
on huonompi? On mielestäni kohtuutonta
edellyttää, että ottaisin huonompilaatuisen
kotimaisen tuotteen tai palvelun. Sen sijaan
kotimaisen valitseminen, jos se on yhtä hyvä
vaikkakin maksaa hieman enemmän kuin
ulkomainen vastaava, on työssä käyvän suomalaisen kansalaisvelvollisuusko? Itse ostan
kotimaista juustoa ja maitoa vaikka ne ovatkin
ulkomaista vaihtoehtoa kalliimpia.
Olisiko kuitenkin parempi tehdä aina
päätös parhaan hinta- ja laatusuhteen perusteella? Onko itse asiassa karhunpalvelus
suomalaiselle työlle ostaa suomalainen
vaihtoehto kalliimmasta hinnasta huolimatta? Niillä eväillä ei pärjää vientimarkkinoilla
kuitenkaan. Entä miten palaute suomalaiselle

yritykselle menee perille, että jotain parannettavaa on? Pitäisikö suomalaista yritystä
subventoida verovaroin?
Mielestäni ei. Sama pätee kansallisten
sähköisten palvelujen kehittämisessä. Olen
huolissani siitä, että nykyisellään emme aktivoi yrityksiä laajalla rintamalla kehittämään
kilpailukykyisiä palveluja. Keskitetyt palvelut
luovat käytännössä markkinarajoitteita ja
johtavat monopoleihin. Terve kilpailu, toimiva
yhteistyö ja riittävä määrä palveluntarjoajia
luovat työpaikkoja, parantavat palvelun
laatua ja lisäävät vientikelpoista osaamista
suomalaisella työllä.
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