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Pääministeri Juha Sipilä:

Suomella on näytön paikka
Juha Sipilä on kulkenut eri väyliä kuin suurin osa Pohjoismaiden aikaisemmista pääministereistä.
Sen sijaan, että hän olisi tehnyt pitkän poliittisen uran, hänet tunnetaan menestyneenä yrittäjänä.
Hänellä on kokemuksia, joiden hän toivoo voivan auttaa Suomen kasvuun. ”Lähdin politiikkaan
löytääkseni ratkaisuja ja muuttaakseni poliittista kulttuuria”, hän sanoo.
Suomen pääministeriä, keskustalaista Juha Sipilää,
on kuvailtu käytännölliseksi, luotettavaksi ja epäpoliittiseksi. Silti moni epäili, kun hänestä tuli pääministeri
vain neljän vuoden poliittisen kokemuksen jälkeen. Juha
Sipilää itseään ei hänen oma taustansa vaivaa. Hän
näkee sen valttikorttina tilanteessa, jossa Suomi on ollut
jo vuosia, keskellä suhteellisen korkeaa työttömyyttä ja
kilpailukyvyn heikkenemistä.
”Maan johtamisella on tiettyjä yhtäläisyyksiä yritysjohtamisen kanssa. Täytyy olla selkeä unelma, tavoite,
jota kohden pyritään, ja ihmisiä ympärillä, jotka ovat
innostavia ja jotka haluavat saavuttaa tavoitteen ja
saavuttaa unelman. On myös hyvä, jos poliitikot ymmärtävät liiketoiminnan lainalaisuudet ja luovat edellytyksiä
yrittämiselle”, hän sanoo.
Suomi on siis menettänyt kilpailukykyään verrattuna
tärkeimpiin kilpailijamaihin. Seurauksena on ollut, että
työttömyys on noussut nopeammin kuin useimmissa
muissa EU-maissa. Monet ovat arvostelleet edellisen
hallituksen passiivisuutta. Uuden pääministerin resepti
on nyt toteuttaa joukko uudistuksia, jotka lisäävät työn

tarjontaa, tekevät elinkeinoelämästä monipuolisempaa
ja vahvistavat julkista taloutta. Rakenteellisella puolella
tehdään uudistuksia, jotka vähentävät kuntien tehtäviä
sekä toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus,
jolla on tarkoitus vaikuttaa pitkällä tähtäimellä julkiseen
talouteen.
”Suomen kurssi käännetään sillä, että yhä useammat
tekevät työtä ja perustavat yrityksiä, sekä sillä, että
tuottavuus kasvaa. Esteet aiotaan raivata pois tieltä,
Juha Sipilä sanoo.

Metsäteollisuus kukoistaa
Kaikilla aloilla näkymät eivät ole niin synkkiä. Suomen
laajalla metsätaloudella on edelleen suuri vientiarvo.
Alalle on myönnetty viime vuosina monia uusia patentteja ja luotu innovaatioita. Pääministeri nostaa esiin
uusien biopolttoaineiden kehityksen keinona estää se,
että energiatehokas teollisuus siirtyisi pois EU:sta.
Biotalous, luonnonvaratalous sekä kestävä ja puhdas
teknologia ovat aloja, joilla Suomi ja Ruotsi jakavat halun
olla edelläkävijämaita.
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Lisäksi Juha Sipilä puhuu myös lämpimästi suomalaisesta startup-kulttuurista.
”Avasin marraskuussa 2015 kasvu- ja yrittäjyystapahtuma Slushin, joka pidettiin Helsingissä. Se on yksi alan
johtavia tapahtumia maailmassa, ja mukana oli 15 000
osanottajaa 80 eri maasta. Startup-ala on elinvoimainen meillä, ja poistamalla tarpeettomia sääntöjä ja rajoituksia voimme entistä paremmin tukea yrityksiämme ja
houkutella investointeja Suomeen.
Suomi-tiimi, joka auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä,
tarjoaa arvokkaan verkoston kansainvälistä menestystä
haluaville.

Laajempaa yhteistyötä
Suomi nostetaan usein esille toimivan peruskoulutuksen
mallimaana, mutta Juha Sipilä nostaa esiin myös maan
korkean koulutustason, innovaatiot ja teknisen osaamisen. Silti viime vuosina edellytykset eivät ole suosineet
talouskasvua. Tässä olisi jotain opittavaa Ruotsilta, hän
sanoo.
”Meidän pitäisi omaksua enemmän Ruotsin kykyä
markkinoida ja esitellä erilaisia tuotteita ja palveluja.
Ylipäänsä Ruotsilta olisi paljon opittavaa, mitä tulee kunnianhimoon ja uskoon omiin kykyihin.

mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä useilla aloilla, ja
yhdessä voimme vahvistaa asemaamme maailmanmarkkinoilla. Alat, joilla näen erityisen hyviä yhteistyömahdollisuuksia, ovat biotalous, ilmastoteknologia,
terveydenhuolto ja digitaaliset ratkaisut. Molemmat
maat hyötyisivät tiiviimmästä innovaatiopoliittisesta
yhteistyöstä. Lisäksi juuri nyt on oikea aika ruotsalaisyritysten investoinneille Suomessa. Täällä on laadukasta,
kielitaitoista ja korkeasti koulutettua työvoimaa, jolla on
teknologista osaamista.”
Suomen hallitus pyrkii lisäämään työllisyyttä 110 000
henkilöllä hallituskauden aikana ja tähtää siihen, että
Suomi lopettaa velaksi elämisen vuoteen 2021 mennessä. Aikaa on viisi vuotta jäljellä.
”Tästä on saatava jo tänä vuonna näyttöä”, sanoo Juha
Sipilä.
”Näen hienoja mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä useilla
aloilla, ja yhdessä voimme vahvistaa asemaamme maailmanmarkkinoilla.”
- Juha Sipilä, pääministeri

Kuinka Ruotsi ja Suomi voivat auttaa toisiaan?

”Elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden esteet on poistettava”, toteaa pääministeri Juha Sipilä. ”Suomen kurssi
käännetään sillä, että yhä useammat tekevät työtä ja
perustavat yrityksiä, sekä sillä, että tuottavuus kasvaa”,
Sipilä jyrähtää.

”Taloutemme ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa, ja
maat täydentävät toisiaan erinomaisesti. Näen hienoja

”Molemmat maat hyötyisivät tiiviimmästä innovaatiopoliittisesta yhteistyöstä.”
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