Maakuntastrategian valmistelu
Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa on valmisteltu neljässä työryhmässä, jotka
käsittelevät taloutta, ympäristöä, osaamista sekä arvoja ja ilmapiiriä.
Maakuntastrategia on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2014.
Turun kauppakamari katsoo, että taloustyöryhmän hahmottamat toimenpiteet
Varsinais-Suomen yritystoimintaympäristön kehittämiseksi ovat oikeanlaisia.
Erikseen voidaan vielä korostaa pohjoisen kasvukäytävän merkitystä osana koko
Suomen elinkeinostrategiaa. Keskeisin osa kasvukäytävästrategiaa on liikkumisen
edellytysten ja alueen kansainvälisen saavutettavuuden parantaminen.
Suomen suurimmat kaupunkiseudut ovat Euroopan mittakaavassa hyvin pieniä,
mikä käytännössä heikentää niiden kykyä tarjota yrityksille kilpailukykyinen
toimintaympäristö. Tämän vuoksi kaupunkiseutujen entistä tiiviimpi keskinäinen
verkottuminen ja mahdollisimman laajan Etelä-Suomen yhteisen tuotanto ja
työssäkäyntialueen rakentaminen on tärkeä osa Suomen yritystoimintaympäristön
kehittämistä. Tämä korostaa Salon ja Espoon välisen oikoradan merkitystä, sillä se
käytännössä yhdistää Turun ja Helsingin kaupunkiseudut yhtenäiseksi talousalueeksi.
Digitalisaation ja aineettomien oikeuksien painoarvo yritysten tuottavuuden ja
liiketoiminnan kasvun kannalta on noussut. Yhtälailla digitalisaation hyötyjä on
nähtävissä julkisella sektorilla. Yhteisenä tavoitteenamme tulisi olla digitalisaation ja
uusien teknologioiden sekä toimintamallien tuomien mahdollisuuksien
hyödyntäminen yritysten ja julkisyhteisöjen tuottavuuden parantamiseksi.
Suomen kilpailukyvyn varmistamiseksi myös julkishallinnon on pystyttävä
tehostamaan ja virtaviivaistamaan toimintojaan. Se tie, että kasvavat
julkishallinnon kustannukset katetaan aina verojen korotuksilla, on yksinkertaisesti
kuljettu loppuun. Maakuntastrategiassa on kunnille asetettava tavoitteeksi sekä
palvelutuotannon tehostaminen että hallinnon keventäminen. Myös kuntien
velvoitteita on pyrittävä karsimaan.
Osana maakunnan osaamisen kehittämistä on ohjelmointi otettava osaksi
kouluopetusta. Lasten normaaliin ympäristöön kuuluu myös virtuaalinen maailma ja
toisaalta virtuaalitoimintojen merkitys uusien palvelujen ja tuotteiden alustana on jo
merkittävä ja kasvaa edelleen. Perustaitojen opettaminen kaikille kasvattaa sitä
joukkoa, jotka oman innostuksen myötä muokkaavat uusia ideoita käytännön
sovelluksiksi ja lopulta mahdollisesti myös liiketoiminnaksi. Ohjelmoinnin
perustaitojen omaksumista voidaan nykymaailmassa verrata jo luku- ja kirjoitustaidon
merkitykseen kansallisen kilpailukyvyn kannalta.
Julkishallinnon roolia on maakuntastrategiassa tarkasteltava myös
yritysnäkökulmasta. Tavoitteeksi on asetettava viranomaistoiminnan nopeus ja
joustavuus niin, että kaikissa yksittäisissä tilanteissa viranomaistahon tavoitteena on

oman toimintansa kautta edistää yritystoiminnan edellytyksiä. Viranomainen on oman
hallinnonalansa erityisasiantuntija. Tätä tietämystä on aina käytettävä niin, että
viranomainen omassa toiminnassaan ei yksinomaan huolehdi asetettujen säädösten
noudattamisesta, vaan myös konsultoi yritystä mahdollisimman kustannustehokkaan
ja liiketoimintaedellytyksiä hyvin tukevan ratkaisun löytymiseksi.
Kasvuyritystoiminnassa alueellamme on edelleenkin paljon kehittämisen varaa.
Osaamispääoma- ja sijoittajaverkoston osalta tilanne on hieman parantunut, mutta
työtä on tehtävä edelleen. Olennainen osa startup-infrastruktuuria ovat myös
alkuvaiheen yrityksille tarjottavat toimitilat sekä siellä toimiva yritysten verkosto.
Tavoitteena tulee olla kansainvälisille markkinoille tähtäävien kasvukelpoisten
yritysten syntymisen mahdollistaminen ja startup-myönteisen ilmapiirin nostaminen
Varsinais-Suomessa.

