JULKISEN SEKTORIN ROOLISTA
Yritysten liiketoiminta on tärkeässä roolissa työllisyyden ja hyvinvointimme rakentamisessa.
Hyvinvointi syntyy työntekemisellä. Elinkeinopolitiikan tehtävänä on yritysten liiketoiminnan
edellytysten kehittäminen panostamalla yritysten innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen.
Siihen ei pitäisi kuulua takausten myöntäminen vuokrahallien rakentamiseen joillekin yrityksille ja
toiset sitten jätetään ilman. Julkisen sektorin toiminnan tulisi olla mahdollisimman tasapuolista
kaikkia yrityksiä kohtaan.
Julkisen sektorin yritysten mukaantulo markkinoille, vaikkapa vuokra-asuntoja tarjoamaan, luo
oman haasteensa yksityisille toimijoille. Onko lainojen saanti ja muut rahoitusehdot saman arvoiset
yksityisen ja kunnallisen kiinteistöyhtiön välillä? Jos kunnallinen yhtiö toimii kuntalaisten
takaamalla rahoituksella, ei voida olettaa että asuntomarkkinoilla toimivat olisivat tasapuolisessa
asemassa. Kunnallinen asuntoyhtiö saa selkeää kilpailuetua silloin, kun se käyttää kunnan takaamia
luottoja.
Miten on kuntien elinkeinopolitiikan laita, kun osalle yrityksistä rakennetaan kunnan takauksella
edullisemmalla rahoituksella hallit ja osa ei sellaista saa? Eikö kilpailluilla markkinoilla pitäisi
kunnan (ja valtion) toimia tasapuolisesti kaikkia yrittäjiä kohtaan: jos yhdelle toimialan yrittäjälle
rakennetaan vuokrahalli kunnan toimesta, pitäisi se kunnan puolueettoman roolin takia rakentaa
kaikille samalla toimialalla toimiville. Eihän kunnan tehtävä ole sotkea yksityistä liiketoimintaa
suosimalla toisia ja jättämällä toiset ilman.
Onko laskettelukeskuksen pyörittäminen kunnan tehtävä? Ei ole. Vattuvuoren laskettelukeskuksen
tapauksessa kunnan avustus yrittäjälle on muodostunut pysyväksi. Vattuvuoren pyörittäminen
meidän kaikkien maksamilla verovaroilla ei ole oikeaa politiikkaa. Yrittäjälle voidaan myöntää
kehittämisrahoitusta liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämiseen, mutta yrityksen elinkelpoisuus
selviää markkinoilla. Selviääkö yritys vai onko se pelkästään julkisen tuen varassa? Jos ei selviä,
silloin pitää rohjeta tunnustaa markkinoiden tuomio ja keskittää kunnan varoja kunnan
perustoimintoihin, eikä laskettelukeskuksen pyörittämiseen.
Hyvinvointi ei synny siitä, että on leipää pöydässä ja lämmintä, vaan siitä, että riittävä määrä leipää
ja lämpöä tuotetaan kotimaisella työllä. Hyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä ovat toimivat yritykset
toimivilla markkinoilla. Julkinen sektori ei saa sotkea markkinoita yritysten eriarvoisella kohtelulla
takausten muodossa tai osallistumalla markkinoiden toimintaan omistamansa yrityksen kautta.
Suomesta tulee rakentaa hyvä maa yrittää, tehdä työtä ja omistaa. Yksityinen liiketoiminta
markkinoilla hoitaa oman osansa. Kunnat ja valtio pysyköön lestissään.
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