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Hyvä lukija

Euroopassa kääntyy uusi lehti vuonna 2014, kun suomalaiset ja muut 
EU-kansalaiset valitsevat uudet edustajansa EU-parlamenttiin. Odotukset 
ovat kovat: Suomen ja koko Euroopan tulee päästä takaisin kasvun, työl-
lisyyden ja hyvinvoinnin tielle. Tarvitsemme uutta alkua, jotta pärjäämme 
yhdessä paremmin.

Eurooppa on yhteinen kotimme. Huushollin pitoon pätevät yksinkertaiset 
säännöt. Aikuisilla tulee olla työtä ja lasten on käytävä koulua. Velkaa ei 
pidä ottaa enempää kuin pystyy hoitamaan. Vanhuksista pidetään huolta. 
Vieraita pitää kohdella arvostavasti.

Yhteiseloon kuuluvat niin riidat kuin sopiminen. Virheitä tehdään ja niillä 
voi olla vakaviakin seurauksia, kuten eurokriisissä on koettu. Olennaista on 
kuitenkin virheistä oppiminen.  

Viime vuodet ovat olleet kylmää kyytiä Euroopalle. Vaikeuksien keskellä-
kin on syytä palauttaa mieliin unionin hyödyt. Ne ovat erityisen merkittävät 
Suomelle, pienelle maalle, jonka pärjääminen perustuu vientiin.

EU-jäsenyyden myötä Suomen kotimarkkinat ovat kasvaneet lähes 70-ker-
taisiksi. Yhteisvaluutta euro on ollut suomalaisille hyödyllinen. Korot ovat 
pysyneet matalina ja valuuttariskit hallinnassa vaikeinakin aikoina. Euron 
myötä matkustaminenkin on helpottunut. 

EU-vaaleilla vaikutetaan niin yritysten kuin kansalaisten jokapäiväiseen 
elämään. Työpaikkojen säilyminen Euroopassa riippuu siitä, tuoko euroop-
palaisuus yrityksille enemmän hyötyä vai kilpailuhaittaa. Siksi Euroopasta 
tulee tehdä yrityksille houkutteleva sijaintipaikka, jossa niiden kannattaa 
työllistää, hankkia asiakkaita ja laajentaa toimintaansa. 

Tässä vihkosessa esitämme Euroopan unionin keskeisiä työmaita  
vuosina 2014–2019. Laitetaan koti kuntoon yhdessä!

 

Jyri Häkämies 
Toimitusjohtaja 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Laitetaan  
eurooppalainen  

koti kuntoon!
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Työpaikat ja niitä luovat 
yritykset EU-päätöksen- 
teon keskiöön. 

-
jen valvontaa on nyt tiukennettu. Kriisien hoitoon on luotu erityinen 
Euroopan vakausmekanismi. Luottamus talouden perusteisiin on 
hitaasti elpymässä. Kriisimaidenkin joukossa on positiivista kehitystä. 

Uudistukset ovat olleet Suomen kannalta myönteisiä. On esimer-

sen jäsenmaiden kesken. Kaiken ytimessä on kuitenkin se, että 
jokainen jäsenmaa hoitaa omaa talouttaan vastuullisesti.  

Vain kasvu luo 
työpaikkoja

• Euroopassa pitää kääntää 

katseet talouden kasvuun. Se vie 

eteenpäin, luo työtä ja varmistaa 

myös poliittisen vakauden. 

• Talouden perusta on saatava 

kuntoon, jotta kasvu voi alkaa. 

Tämä edellyttää myös Suomessa 

mm. työmarkkinoiden ja julkisen 

sektorin uudistamista.

• Veronkiertoa ja harmaata 

taloutta on kitkettävä lisäämällä 

avoimuutta ja tietojenvaih-

toa. Samalla on säilytet-

tävä EU-maiden mahdolli-

suus käydä verokilpailua. 
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Selkeitä pelisään-
töjä, fiksuja lakeja 

• Lainsäädännön harmonisoin-

ti on tärkeää, jotta Euroopassa 

voidaan käydä kauppaa ja tehdä 

yhteistyötä yli rajojen. Liian pikku-

tarkkaa sääntelyä tulee kuitenkin 

välttää, jotta EU-maiden paikal-

liset olot voidaan huomioida.

• Lainsäädännön on oltava 

selkeää, johdonmukaista ja pit-

käjänteistä. Varmistetaan 

sen tasapuolisuus sekä EU:n 

sisällä että kansainvälisesti. 

• Nykyisen sääntelyn ylilyönnit on 

purettava yhdessä jäsenmaiden  

ja niiden yritysten kanssa. 

• Valmistelun tulee olla huolellis-

ta ja osapuolia kuuntelevaa. Vai-

kutuksia pitää arvioida ennen 

sääntelyn hyväksymistä. On var-

mistettava, että sääntely vastaa 

alkuperäiseen tarpeeseen. 

• Verotuksen, sosiaaliturvan ja työ-

markkinaratkaisujen tulee jatkos-

sakin olla kansallisia päätöksiä. 

Lainsäädännön 
järkeistämisessä 
on aika siirtyä 
sanoista tekoihin. 

EU:ssa kärsitään hallitsemattomasta sääntelyähkystä: direktiivejä ja 
muita säädöksiä on liikaa ja liian pienistä asioista. Lainsäädäntö ei saa 
olla itseisarvo, vaan sen tarpeellisuus on arvioitava tapauskohtaisesti.

Hyvistä tavoitteista huolimatta EU tuottaa liian usein päällekkäistä 
ja epäjohdonmukaista lainsäädäntöä. Mitä raskaampaa byrokratiaa, 
sitä kalliimmaksi se Euroopalle tulee. 
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Eurooppa on 500 miljoonan asukkaan sisämarkkina. Hyvinvointim-
me paranee sitä mukaa, kun ihmiset, tavarat, palvelut ja pääomat 
liikkuvat alueella entistä vapaammin. Jo nyt sisämarkkinat ovat tuoneet 
Eurooppaan uutta kasvua jopa 200 miljardia euroa vuodessa.

Suomi hyötyy sisämarkkinoista erityisen paljon. Eurooppa on suurin 
asiakkaamme ja yli puolet viennistämme menee EU:n alueelle.

Todellinen kisa käydään kuitenkin maailmanmarkkinoilla. EU:n 
sisäinen kilpailu on paras kirittäjä matkalla maailman huipulle. 
EU-maidenkin rajoilla törmätään yhä kaupan esteisiin. Yhteisistä peli-
säännöistä ei ole sovittu tai kaikki maat eivät noudata niitä tasapuolisesti. 

Kaikki irti Euroopan 
kotimarkkinoista

• EU:n on jatkettava työtä yhteisten 

kotimarkkinoiden vahvistamiseksi 

ja kaupan esteiden raivaamiseksi. 

Yrityksille tulee luoda sellaiset toi-

mintapuitteet, jotka kannustavat 

niitä kasvamaan ja laajentamaan 

toimintaansa myös Euroopassa.  

• Julkisten palveluiden markkinat 

on avattava aidolle kilpailulle. Eri-

tyisesti on edistettävä pienten ja 

keskisuurten yritysten edellytyk-

siä tehdä kauppaa eri EU-maissa.

• On tärkeää, että myös palveluita 

voi myydä ja ostaa sujuvasti 

kaikkialta Euroopassa. Verk-

koliiketoiminnan kasvaessa on 

varmistettava, että saamme 

osamme kasvavista digi-

taalisista markkinoista. 

• Lainsäädännön on oltava tasa-

puolista myös suhteessa EU:n ul-

kopuolisiin kilpailijoihin nähden. 

Sisäinen kilpailu 
kirittää, jotta 
menestymme 
maailmalla. 
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Suomen keskilämpö-
tila on +5 °C. Kylmä 
maa vaatii energiaa. 

Yritykset, palvelut ja kotitaloudet toimivat energian varassa. Voidakseen 
tuottaa ja työllistää, yritykset tarvitsevat sähköä ja polttoaineita kohtuulli-
seen hintaan. Kylmä Suomi on erityisen energiariippuvainen maa. 

Siksi kohtuuhintainen energia on lähivuosien kynnyskysymyksiä, kun  
Eurooppa haluaa päästä uudelleen kiinni talouskasvuun, luoda hyvin- 
vointia ja kiriä kilpailijoita kiinni maailmalla. 

Suomen ja Euroopan tulee kantaa vastuunsa ympäristöstä ja ilmastosta, mutta 
emme voi pelastaa maailmaa yksin. EU:n osuus maailman kasvihuonekaasu-
päästöistä on vuonna 2020 arviolta 8 % ja vuonna 2030 enää 5 %. Ilmasto-
talkoisiin pitää saada kaikki mukaan, myös USA, Kiina, Intia ja Venäjä. 

Ilmastopolitiikan tulee mahdollistaa yrityksille tasapuolinen pelikenttä kansainvälisillä  
markkinoilla. Päästöt eivät vähene sillä, että ne siirtyvät EU:n ulkopuolelle.

Eurooppa tarvitsee 
kasvuenergiaa

• Energiaa koskevissa päätöksissä on 

otettava huomioon vaikutukset euroop-

palaisten yritysten toimintaedellytyk-

siin ja kansalaisten elinkustannuksiin.

• Energiapolitiikan tulee olla selkeää, 

johdonmukaista ja ennakoita-

vaa pitkälle tulevaisuuteen.

• Tarpeettomien rajoitusten sijasta 

yrityksiä on kannustettava kehittä-

mään ympäristöä säästäviä tuotteita, 

palveluita ja teknologioita.
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Suomen ja koko Euroopan menestys ratkaistaan viime kädessä  
maailmanmarkkinoilla. Olemme hyötyneet siitä, että EU on saanut hyviä 
tuloksia kaupan vapauttamisessa ja taloussuhteiden tiivistämisessä.

Maailmantalouden yskiessä valtioilla on kuitenkin taipumus suojella 
omia markkinoitaan keinotekoisin estein. Kilpailun rajoittaminen ei ole 
Euroopan etujen mukaista, eikä se ole Suomen etujen mukaista.

Perinteisten kilpailijoiden ohella Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka kirivät 
Eurooppaa kiinni monilla talouden aloilla. Tässä kovassa kisassa 
EU:n ei tule sahata omaa oksaansa ylisääntelemällä itsensä pois 
pelistä. Kansainvälinen kauppa edellyttää tasapuolisia pelisääntöjä. 

Täysillä maailman 
markkinoille

• EU:n on käytettävä tehokkaasti 

neuvotteluvoimaansa, jotta  

eurooppalaiset yritykset voivat 

käydä kansainvälistä kauppaa 

ja laajentaa toimintaansa. 

• Kaupan esteitä on raivattava 

EU:n sisällä ja etenkin 

ulkoisissa kauppasuhteissa. 

• EU:n on kehitettävä talous-

suhteita erityisesti Venäjän, 

Kiinan, USA:n, Intian, Brasilian 

ja Japanin kanssa. 

• On tärkeää, että yrityksemme 

eivät jää alakynteen sen takia, 

että EU:n sisäinen lainsäädän-

tö tuo niille kilpailuhaittoja. 

Kaupan vapauttaminen  
sataa Suomen laariin. 
Uusia markkinoita,  
lisää työpaikkoja ja 
yhteisiä pelisääntöjä!
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Rahoitusmarkkinoilla  
painopiste kriisistä 
kasvuun. 

Rahoitusmarkkinat ovat elinkeinoelämän verisuonisto. EU:n pankkiunio-
nilla pyritään siihen, että tämä elintärkeä järjestelmä toimisi tehokkaasti  
ja luotettavasti. Tavoitteena on myös pitää yhteisvaluutta euro vakaana. 

EU-maiden pankkijärjestelmät on tervehdytettävä. Pelisäännöt on 
laadittava niin, että vapaamatkustajat eivät pääse hyötymään niiden  
kustannuksella, jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin. Riskiä ottaneiden  
sijoittajien tulee yhtä lailla kärsiä tappionsa kuin hyötyä voitoistaan.

Toimivat rahoitus-
markkinat ovat 
kasvun edellytys

• Sijoittajien vastuun tulee 

toteutua pankkeja tervehdytet-

täessä tai purettaessa. Yhteis-

vastuuta pankkien vanhoista 

veloista ei tule hyväksyä. 

• Yritysten rahoitusta vaikeut-

tavaa uutta sääntelyä ei tule 

toteuttaa. Sääntelystä pitää tehdä 

kattavat arvioinnit, jotta varmis-

tetaan lainsäädännön johdon-

mukaisuus, toimivuus, tasapuoli-

suus ja tarpeellisuus ylipäätään. 

• Rahoitusmarkkinavero olisi 

yksiselitteisen haitallinen 

Euroopalle. Maksajina olisivat 

sekä yritykset että kotitaloudet. 
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