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Asia: Kysymykseni Teille ministeri Petteri Orpo.
Pyydän että Te ministeri Petteri Opro vastaisitte seuraaviin kysymyksiini:
Kipukohdat jotka estävät kasvua ja työllistämistä:
− Ylisuuri julkinen talous joka on kestämättömän suuri. 58% BKT.stä.

− Elinkeinojen liiallinen säätely joka estää kasvun.

Kysymys 1. Ylisuuri julkisentalouden epäkohta (58% BKT:sta).
11.4.2014 paljonpuhuva uusitointi:
”Hallinnon turpoaminen vei poliisin voimavarat väittää uudistuksia
selvittänyt tutkija”.
Kysyn Teiltä ministeri Orpo, onko uutisointi vain jäävuoran huippu
ylisuuren julkisentalouden ongelmista, minkä johdosta Suomi
velkaantuu jopa hallitsemattomasti.
Olemmeko jättämässä tämän erittäin arveluttavan perinnön
jälkipolvien maksettavaksi..?
Kysymys 2. Elinkeinojen liiallinen säätely / hallinnollinen taakka.
Elinkeinojen liiallinen säätely ja hallinnollinen taakka Suomessa estää
tehokkaasti yritysten kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia, siitä
huolimatta että yrittämiosen edellityksiä näennäisesti liputetaan.
Käytännön toimiin ei ole ryhdytty.
Esimerkinä kerron ravintola-alasta, jossa hallinnollinen taakka ja
epävärmuus tulevasta estävän kokonaisen elinkeinoalan kehittymistä ja
työllistämismahdollisuuksien luomista. Ravintola-alalla mikään ei ole
niin varmaa kuin epävarmuus tulevasta. Alan yrittämisen riskeistä
ylivoimaisesti suurin riski on vallitseva viranomaisriski. Kun et koskaan
tiedä saatko ensivuonna edes olla olemassa.

Lääkkeet millä Oy Suomi Ab saataisiin jälleen nousuun.
1. Annetaan yrittäjien yrittää ja rakentajien rakentaa ja tehdä sitä missä he
ovat hyviä. Luoda verovaroja yhteiskunnan kassaan ja luoda sitä kautta
hyvinvointia alueilleen. Sekä niitä uusia työpaikkoja mitä julkinen talous ei
enää voi tuottaa.
2. Säätelyn purkaminen hallitusohjelmaan. Hallinnollinen taakka ja
elinkeinojen liiallinen säätely estävät tehokkaasti yritysten kasvamisen ja
työllistämisen.
3.
Yrittämiselle,
työllistämiselle
ja
kasvulle
kielteinen
viranomaistoiminta on kyseenalaistettava. Poliittisessa pääteöksenteossa
yli puoluerajojen puhutaan yrittämisen edellytysten ja työllistämisedellytysten
parantamisesta mutta asiat kuivuvat kielteiseen viranomaistoimintaan. Eli
parannuksia ei käytännössä tapahdu lainkaan.
4. Työn ja yrittämisen arvon on nostettava uudelleen ensiluokan perusarvoksi.
5. Yritysvaikutusten ja työllistämisedellytysten analysointi aina osaksi
päätökisentekoa.
6. Asennemuutos riskinotossa: Suomalaisen yhteiskunnan on hyväksyttävä
myös epäonnistuminen yrityselämässä ja uudelleen yrittämisen mahdollisuus.
7. Erinlaisten liioitelluiden harmaantalouden prokektien kuten VIRKE-projektin
johdosta on yrittäjyyttä tuhottu Suomesta pysyvästi.
Oletteko Te ministeri Orpo tietoinen kyseisestä elinkeinoelämän ja
yrittämisenkäytännön ongelmista Suomessa ja mitä Te ministerinä aiotte
tehdä asialle..? Käytännön toimenpiteet puuttuvat jolla Suomi nousee.
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