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1. Toimintaympäristön vakaus ja ennustettavuus painaa investoinneissa 
• Johdonmukainen ja ennustettava lainsäädäntö 
• Päällekkäisen sääntelyn purkaminen ja ehkäiseminen 
• Riittävät sopeutumisajat muutosten toteuttamiseen 

2. Toimiva energiahuolto ja logistiikka teollisuudelle olennaisen tärkeitä 
• Ei uusia kansallisia maksuja, EU:n sallimat tuet käyttöön 
• Voimalaitosverosta (Windfall) pitäisi luopua kokonaan 
• Energiaveroleikkuri, teollisuuden alennettu sähkövero ja dieselveron alennettu verokanta säilytettävä 
• Täysimääräisesti käyttöön päästökaupan epäsuoria kustannuksia kompensoiva kansallinen tuki 
• Nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalit, ratayhteys Jäämerelle ja Helsinki-Tallinna-tunneli 

3. Koulutukseen ja tutkimukseen investointi on avain tulevaan kasvuun ja menestykseen 
• Yliopisto- ja korkeakouluverkoston pitkäjänteinen kehittäminen 
• Työelämän tarpeiden ohjattava 2. asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä 
• Innovaatiorahoituksen taso ja tuloksellisuus on varmistettava 
• Uuden kestävään biotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittymistä tuettava 

4. Julkisen sektorin tasapainottaminen ja velkasuhteen taittaminen 
• Paras julkisen vallan investointi tulevaisuuteen on päätösten tekeminen rakenteellisista uudistuksista 
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Presentation Notes
Yliopisto- ja korkeakouluverkoston pitkäjänteisen kehittämisen on jatkuttava:Yliopistorahoitusta ei tule enää leikata, ja aiemmista lupauksista on pidettävä kiinni (erityisesti säätiöyliopistot).Korkeakouluverkoston profiloitumista on edistettävä ja rakenteellista kehittämistä jatkettava. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirtäminen valtiolle ei saa vaikuttaa muun koulutuksen rahoitusratkaisuihin.Työelämän tarpeiden ohjattava 2. asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistäLainsäädäntöä on kehitettävä järjestämismuodosta riippumatta kokonaisuutena ja rahoituksen taso on varmistettava. Rahoitusratkaisujen ja muun ohjauksen on kannustettava oppilaitoksia suuntaamaan koulutustarjontaa työvoimatarpeen mukaan (otettava huomioon volyymiltaan pienet, mutta teollisuudelle elintärkeät tutkinnot, mm. prosessiteollisuuden perustutkinto)Innovaatiorahoituksen taso ja tuloksellisuus on varmistettava (Tekes, SHOKit, Suomen Akatemia).Rahoituksesta päätettäessä on otettava huomioon leikkausten laajat heijastusvaikutukset: Tekesin rahoitukseen tehdyt tiukennukset näkyvät jo nyt yritysten T&K-projektien toteutusmahdollisuuksien kaventumisena.  Tämä puolestaan heijastuu vähenevänä tutkimusrahoituksena yrityksistä mm. yliopistoihin. Uuden kestävään biotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittymistä tuettava:Varataan kohdennettua rahoitusta pilotointi- ja demonstraatiohankkeiden toteutukselle. Aloittavat yritykset sekä toimintaansa uusille tuotantoalueille kehittävät yritykset tarvitsevat mahdollisuuden uusien prosessien testaamiseen ja kehittämiseen kohtuullisin panostuksin.Uusia veroja ja maksuja ei tule ottaa käyttöön. On noudatettava viime kehysriihen aikaista lupausta siitä, ettei kuluvalla hallituskaudella teollisuudelle tule enää lisäkustannuksia. Täten:voimalaitosvero tulee perua.Kilpailukykysyistä käyttöön otettuja verotukia, kuten energiaveroleikkuria,  ei tule tarkastella ns. ympäristölle haitallisina tukina. Sen sijaan energiaverotus on laskettava EU:n minimitasolle. Tähän pakettiin kuluvat myös teollisuuden alennettu sähkövero ja dieselveron alennettu verokanta. Nämä ovat teollisuuden henkivakuutuksia – niitä ei saa heikentää!Kilpailukyvyn edistäminen ottamalla täysimääräisesti käyttöön päästökaupan epäsuoria kustannushaittoja kompensoiva tuki ja sille varataan rahaa vuosittain. Tukea tulee maksaa komission ohjeistuksen mukaisesti laskettu enimmäismäärä.EU:n energia- ja ilmastopolitiikan 2030 linjaukset ja EU:n teollisuuspolitiikan linjaukset maaliskuun 2014 huippukokouksessa. Suomen kantojen muodostuksessa painotettava energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä ja minimoitava vaikutukset energian hintaan. Kilpailukyky ei kestä energian hinnannousua.  Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman esittämille materiaalitehokkuuskatselmuksille on taattava oikeasti kannustava katselmustuki.Kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardisointiin vaikuttamiseen eli nimenomaan standardisointiin osallistumiseen on varattava enemmän valtiontukea. Nykyisin keskitytään liikaa standardisoinnin infrastruktuurin ylläpitoon, kun kilpailukykyä koskevat päätökset tehdään itse standardisointikomiteoissa.
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