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Vaikuttajakirje esittelee tiiviisti EK:n keskeisiä ajankohtaisia asioita. Katsaus jaetaan tiedoksi EK:n hallituksen 

kokouksessa sekä liittojohtoryhmälle ja valiokuntien jäsenille ja se on saatavilla EK:n nettisivuilla. Kevään aikana 

vahvasti esillä eduskunta- ja EU -vaalit.  

 EK:N VAALIVAIKUTTAMISTA TEHDÄÄN LAAJASTI YHTEISTYÖSSÄ 

EK tekee laajasti yhteistyössä tulevaa hallituskautta koskevaa edunvalvontatyötä sekä jäsenliittojensa että 

muiden elinkeinojärjestöjen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.  Kaikki EK:n vaalitavoitteet ja aineisto on koottu 

www.ekvaaliviestit.fi sivuille. Esimerkiksi EK tekee yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa Ääni työlle -

vaalikiertuetta 11 paikkakunnalla ja on mukana Eurooppalaisen Suomen EU-vaalikiertueella 5 paikkakunnalla.  

Lisätiedot: Taina Susiluoto, Jenni Järvelä 

 ELINKEINOELÄMÄN MAALIKONE AVATTU VAALIKESKUSTELUA VARTEN 

EK, Keskuskauppakamari, Suomen Yrittäjät ja Perheyritysten Liitto ovat yhteistyössä laatineet vaalikeskustelua 

varten 'Maalikoneen', jonka tavoite on luodata yhteiskunnallista keskustelua pidemmällä aikaperspektiivillä kuin 

yksi hallituskausi. Vaalikone on avoinna osoitteessa www.maalikone.fi ja omia vastauksia voi käydä 

vertailemassa kansanedustajaehdokkaiden näkemyksiin. Suomen pitkän aikavälin haasteista järjestettiin 

Musiikkitalolla Maalikone -vaalipaneeli, johon osallistui lähes 600 vaikuttajaa.  

Lisätiedot: Taina Susiluoto 

 TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖT JULKISTIVAT YHTEISET DIGISUOSITUKSET  

Tammikuun alussa julkaistiin työmarkkinakeskusjärjestöjen (EK, SAK, Akava, STTK, KT, Kirkko, Valtion 

työmarkkinalaitos) digisuositukset. Digisuositusten lähtökohta on yhdessä tekeminen ja työmarkkinakeskusjärjestöt 

korostivat suosituksissa seuraavia asioita: 

1. Panostetaan digitalisaation ja tekoälyajan vaatimaan osaamiseen 

2. Tuetaan työpaikkoja uuden teknologian ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa. 

3. Varmistetaan toimintaympäristölle yhtenäiset ja reilut pelisäännöt. 

4. Tavoitteeksi paremmin yhteen toimiva Suomi. 

Työ tehtiin syksyn 2018 aikana EK:n koordinoimana ja on osa eduskuntavaalivaikuttamista. Suosituksiin liittyen 

6.1.2019 toteutettiin tv-keskustelu MTV3:lla digitalisaatiosta. 

Lisätiedot: Mika Tuuliainen ja Riikka Heikinheimo 

 KESTÄVÄN KASVUN VAALITAVOITTEET JA SEMINAARI 

EK toivoo Suomen tulevan hallituksen vahvistavan kestävän kasvun investointiedellytyksiä. Avainasemassa ovat 

vähäpäästöisen energian kannusteet, kiertotalouden markkinaehtoisuus, liikenneinfran rahoituksen vahvistaminen 

sekä viranomaisten lupakäsittelyn ja kaavoituksen sujuvoittamistoimien jatkaminen. Kestävän kasvun vaalitavoitteet 

julkaistiin EK:n järjestämässä seminaarissa 31.1, johon osallistui yli 60 sidosryhmien ja politiikan kutsuvierasta. 

 

Lisätiedot: Kati Ruohomäki 

 

http://www.ekvaaliviestit.fi/
http://www.maalikone.fi/
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 EK TUO KESKUSTELUUN NÄKEMYKSIÄ KETTERÄSTÄ VALTIOSTA 

EK julkaisi tammikuun lopussa suosituksia valtion päätöksenteon sujuvoittamisesta. Ketterä valtio -julkaisu sisältää 19 

EK:n toimenpide-ehdotusta hallitusohjelman laadinnasta sääntelyn keventämiseen. Keskeisiä ehdotuksia ovat mm. 

virastojen aukioloaikojen vapauttaminen, ns. hollannin mallin laajempi käyttö luvituksessa sekä sääntelyperiaatteen 

’yksi kahdesta’ -käyttöönotto kustannusten vähentämiseksi.  

Lisätiedot: Hannu Ylänen, Tommi Toivola 

 EK JULKISTI PERUSLINJAUKSET VALMISTEILLA OLEVAAN EU:N TUTKIMUKSEN JA 

INNOVAATIOIDEN PUITEOHJELMAAN 2021-2027 

EK julkaisi tammikuussa peruslinjaukset seuraavaan EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmaan 2021-2017, 

Horisontti Eurooppaan. Komission ehdottama kokonaisbudjetti seitsemälle vuodelle on 100 mrd. €. Ohjelman 

tavoitteena on tukea EU:n uudistumiskykyä, vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. EK korostaa mm. tutkimus- ja 

innovaatiotoiminnan korkeaa laatua ja yhteistyön merkitystä sekä kaiken kokoisten yritysten merkitystä 

innovaatiotoiminnan vaikuttavuudessa.  

Lisätiedot: Mika Tuuliainen ja Riikka Heikinheimo 

 ILMOITTAJAN SUOJELU -DIREKTIIVISTÄ YLEISNÄKEMYS NEUVOSTOSSA  

Direktiiviesitys suojaa unionin oikeuden rikkomisepäilyistä ilmoittavia tahoja (whistleblowers). Organisaation sisäinen 

ilmoituskanava olisi ensisijainen ilmoituskanava ja viranomaisen toissijainen. EK on vaikuttanut Suomen kannan 

terävöittämiseksi mm. esityksen oikeusperustan osalta. Viimeaikojen julkiset skandaalit (esim. rahanpesu) ovat olleet 

omiaan hankaloittamaan trilogineuvotteluja parlamentin kanssa – tavoitteena on kuitenkin sopia direktiivin sisällöstä 

tällä pj-kaudella.  

Lisätiedot: Katja Miettinen, Santeri Suominen, Ilari Kallio  

 EDUSTAJAKANNEDIREKTIIVI ETENEE HITAASTI 

Direktiiviesitys laajentaisi ryhmäkannemenettelyjä EU:n alueella elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä 

riitatilanteissa. Direktiivillä olisi hyvin laaja soveltamisala (ml. tietosuoja) ja mm. kuluttajajärjestöillä olisi nimenomainen 

kanneoikeus. EK suhtautuu hankkeeseen kriittisesti ja on vaikuttanut sekä Suomen että BusinessEuropen kantaan 

asiassa. Hanke edistyy toistaiseksi hitaasti johtuen mm. oikeusperustaongelmista.  

Lisätiedot: Santeri Suominen 

 HALLINTAREKISTERÖITYJEN OSAKKEIDEN OSINKOJEN LÄHDEVEROTUS EDUSKUNNAN 

PÄÄTETTÄVÄNÄ 

Elinkeinoelämän ja markkinaosapuolten eriävästä näkemyksestä huolimatta VM antoi eduskunnalle esityksen 

osinkojen lähdeveron ns. yksinkertaistetusta menettelystä luopumisesta. Esityksessä ehdotetaan mm. ulkomaisen 

sijoittajan oletusarvoista lähdeveroprosenttia nostettavaksi 35 prosenttiin. Tämä lisää merkittävästi tarvetta liikaa 

perittyjen verojen takaisinsaantihakemuksille, ja EK arvioi, että hallituksen esitys kokonaisuudessaan haittaa Suomen 

pääomamarkkinoiden houkuttelevuutta ja vaikeuttaa yritysten pääomahuoltoa. EK:n vaikuttamisen tavoitteena on 

laajempi ja perusteellisempi jatkovalmistelu ja esityksestä aiheutuvien haittojen minimointi.  

Lisätiedot: Tommi Toivola, Santeri Suominen, Anita Isomaa-Myllymäki 
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 RESERVIPOLIISILAKI EDUSKUNNAN KÄSITTELYSSÄ 

Eduskunta käsittelee parhaillaan esitystä reservipoliisilainsäädännöksi. Lainsäädäntöesitys sisältää työelämän 

kannalta varsin haastavia kohtia. Merkittävimpänä kysymyksenä on poikkeuksellinen yksityiselle työnantajalle asetettu 

velvoite työstä vapauttamiseen reservipoliisitoimintaan osallistuville. EK:n kanta on, että toimintaan osallistumiseen 

tulee aina pyytää työnantajan lupa. Asia olisi tarpeen palauttaa jatkovalmisteluun, jossa työelämävaikutukset 

käsitellään vielä huolellisesti läpi.  

Lisätiedot: Mika Susi 

 E-EVIDENCE -EHDOTUSTA KOSKEVAT KESKUSTELUT JATKUVAT 

Ns. e-evidence -ehdotus sisältää sääntelyn, miten ja millä edellytyksillä jäsenvaltion lainvalvontaviranomainen voi 

suoraan velvoittaa EU:n alueella toimivan palveluntarjoajan toimittamaan tai säilyttämään hallussaan olevaa 

sähköisessä muodossa olevan tiedon käytettäväksi todistusaineistona käynnissä olevassa rikosoikeudellisessa 

menettelyssä. Esityksen epäselvyyden ja yrityksille asetettavien kohtuuttomiksi koettujen velvoitteiden vuoksi Suomen 

kanta kokonaisuuteen on ollut usean muun jäsenvaltion (DE, NL, CZ, EL, HU, LV) kanssa negatiivinen. Asian käsittely 

jatkuu neuvoston työryhmässä kevään aikana. Parlamentilla ei ole toistaiseksi kantaa asiaan, mutta todennäköisesti 

se määritellään Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana. 

Lisätiedot: Mika Susi 

 KUNTIEN VETÄYDYTTÄVÄ KILPAILLUILTA MARKKINOILTA 

Kunnat toimivat aktiivisesti yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. EK julkaisi viime vuoden marraskuun 

toimittajaseminaarissaan yhdessä SY:n kanssa tiedotteen, jossa vaadittiin kuntia luopumaan toiminnastaan sellaisilla 

markkinoilla, joilla on jo riittävästi yksityistä tarjontaa. Erikseen EK ilmaisi vastustuksensa kuluvan vuoden 

tammikuussa, kun Helsingin kaupunginhallitus aikoi esittää HSL:n ryhtyvän tarjoamaan konsultointipalveluja 

markkinoilla. EK:n ja muiden markkinatoimijoiden yhteistyö tuotti tulosta, kun kaupunginhallitus veti esityksenä pois. 

Lisätiedot: Mia Salonen 

 EU:LTA UUDET SÄÄNNÖT KULUTTAJASOPIMUKSIIN  

Parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun uusiksi direktiiveiksi kuluttajasopimuksista sekä tavaran kaupassa että 

digisisältöjen ja palveluiden toimittamisessa. EK suhtautui myönteisesti sääntöjen harmonisointiin 

sisämarkkinoiden eheyttämiseksi, mutta nyt säädettyjä tiukennuksia myyjän vastuisiin pidettiin osittain vieraina 

suomalaisessa kuluttajaympäristössä. Lisäksi EK:n ja BusinessEuropen tavoitteena ollut tavaran digisisällön 

kuuluminen tavaran kauppaan saatiin läpi (esineiden internet, IoT), joskin myyjän on varauduttava pitämään 

huolta sisältöpäivityksistä kohtuullisen ajan.  

Lisätiedot: Sanna-Maria Bertell 

 UUDEN TAVARAMERKKILAIN VOIMAANTULO VIIVÄSTYY LOPPUKEVÄÄSEEN 

Lakiehdotuksen käsittely viivästyi perustuslaillisen tarkastelun johdosta. Uusi laki saadaan kuitenkin 

perustuslakivaliokunnan edellyttämistä muutoksista huolimatta hyväksyttyä tämän vaalikauden loppuun mennessä ja 

voimaan pikimmiten. Uudistus tarjoaa tavaramerkkijärjestelmän käyttäjille modernin, aikaa kestävän, 

käyttäjäystävällisen ja lakiteknisesti selkeän lain, jonka keskeisimpiä parannuksia yrityksille ovat esim. tehokkaat 

menettelyt tavaramerkkien hakemiseen sekä menettämis- ja mitätöintitilanteisiin ja toiminimen sekä tavaramerkin 

käytössä ilmenneiden ristiriitaisuuksien ja konfliktitilanteiden vähentäminen. 

Lisätiedot: Riikka Tähtivuori 



  

Sivu 4/8  |  15. helmikuuta 2019  |  EK Vaikuttajakirje 1/2019  

 VERTAILU SUOMEN JA RUOTSIN INFRARAHOITUKSESTA JA LIIKENNEVEROTUKSESTA 

EK teetti selvityksen Taloustutkimuksella yhteistyössä muiden liittojen kanssa. Ruotsin infrainvestoinnit ovat yli 

kaksinkertaiset, kun kansantalouksien kokoero otetaan huomioon.  Ruotsin rahoitustaso on noin kolme miljardia, 

kun Suomen taso on noin puoli miljardia euroa vuodessa. Ruotsi käyttää myös liikenneväylien ylläpitoon 

puolitoista kertaa enemmän varoja kuin Suomi. Suomi verottaa tieliikennettä lähes kaksi kertaa ankarammin kuin 

Ruotsi. Ruotsi kohdentaa noin puolet tieliikenteeltä perittävistä veroista liikenneinfraan, Suomi alle viidenneksen. 

EK korostaa tavoitteissaan liikenneyhteyksien nostamista pohjoismaiselle tasolle, sillä liikenneinfran panostukset 

vaikuttavat merkittävästi suomalaisyritysten logistiikkakilpailukykyyn. 

Lisätiedot: Tiina Haapasalo 

 EK:N KUNTARANKING LISTASI YRITYSYSTÄVÄLLISIMMÄT ALUEET 

Seinäjoen, Rauman ja Turun seudut ovat EK:n Kuntaranking-tutkimuksen mukaan Suomen parhaat alueet 

yrityksille. Tutkimuksessa seutukunnat laitettiin paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka yritysmyönteisen 

toimintaympäristön ne tarjoavat paikallisille yrityksille. Tulosaineisto koostui EK:n jäsenyritysten vastauksista ja 

tilastomuuttujista. Yrityskyselyssä kartoitettiin mm. kunnallisen päätöksenteon yrityslähtöisyyttä, yrityspalvelujen 

toimivuutta sekä yritysten ja kunnan työnjakoa elinkeinotoiminnassa ja julkisissa palveluissa. Kuntarankingin 

tulokset julkaistaan 14.2 viidellä eri paikkakunnalla Suomessa.  

Lisätiedot: Jari Huovinen 

 EK AKTIIVISENA VALTAKUNNALLISESSA OMISTAJANVAIHDOSFOORUMISSA 

EK on osallistunut yritysten etujärjestöjen, yritysrahoittajien ja -välittäjien sekä työ- ja elinkeinoministeriön 

muodostamaan omistajanvaihdosfoorumiin, joka käynnistyi 1.4.2018. Hankkeen keskeinen tavoite on 

omistajanvaihdosten vauhdittaminen ja sitä kautta yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja investointien 

edistäminen. EK:n edustaja on toiminut foorumin ohjausryhmän puheenjohtajana ja järjestömme on sitoutunut 

jatkamaan hankkeessa sen loppuun eli 31.12.2020 saakka. Yksi painopiste on alueellisissa tapahtumissa ja 

foorumi oli mukana järjestämässä mm. Kasvu Openin Kohti yrityskauppaa -kasvupajoja viidellä paikkakunnalla 

tammikuussa 2018. 

Lisätiedot: Jari Huovinen 

 UUDISTETTU VÄLIYHTEISÖLAINSÄÄDÄNTÖ VOIMAAN 1.1.2019 

Väliyhteisölain soveltaminen muuttuu merkittävästi vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.  

Lakia sovelletaan jatkossa rajoitetusti verovelvollisiin henkilöihin. Myös määräämisvaltaa koskeva prosenttiosuus ja 

sen laskentatapa muuttuvat.  

Aikaisemmin väliyhteisölainsäädäntö ei ole lähtökohtaisesti soveltunut verosopimusvaltiossa asuviin yhteisöihin. 

Poikkeuksena tästä ovat olleet niin sanotun mustan listan valtiot ja näiden valtioiden tarjoamat erityiset 

veronhuojennukset. Jatkossa yhteisöt jaetaan sen mukaisesti, onko niiden kotipaikka ETA-alueella vai sen 

ulkopuolella. ETA-alueella asuva yhteisö ei ole väliyhteisö, jos se on todellisuudessa asettautunut asuinvaltioonsa ja 

harjoittaa siellä tosiasiallista taloudellista toimintaa. ETA-alueen ulkopuolella asuva yhteisö ei ole väliyhteisö, jos se ei 

sijaitse yhteistyöhaluttomalla lainkäyttöalueella, alueen kanssa on tehty tietojenvaihtosopimus ja tietojenvaihto myös 

tosiasiallisesti toteutuu ja jos tulo kertyy pääasiassa niin sanotusta vapautetusta toiminnasta.   

Verohallinto ylläpitää listaa niistä lainkäyttöalueista, jotka täyttävät tietojenvaihtoa koskevan edellytyksen. Tämä niin 

sanottu valkoinen lista on saatavissa osoitteessa https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/72753/laki-

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/72753/laki-ulkomaisten-v%C3%A4liyhteis%C3%B6jen-osakkaiden-verotuksesta-valkoinen-lista/
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ulkomaisten-v%C3%A4liyhteis%C3%B6jen-osakkaiden-verotuksesta-valkoinen-lista/. Verohallinto päivittää 

parhaillaan väliyhteisölain soveltamista koskevaa ohjeistustaan.  

Lisätiedot: Anita Isomaa-Myllymäki 

 EUROOPAN KOMISSIO ESITTÄÄ MÄÄRÄENEMMISTÖPÄÄTÖKSENTEKOON SIIRTYMISTÄ 

VEROASIOISSA 

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon, jossa se esittää määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymistä eräissä 

veroasioissa. Määräenemmistöpäätöksiin siirtymisen ensimmäinen vaihe kattaisi yhteistyön veropetosten ja verovilpin 

torjunnassa ja hallinnollisissa asioissa, ja toinen vaihe verotuksen käyttämisen ilmasto-, ympäristö- ja 

kansanterveydellisten tavoitteiden edistämisessä. Kolmas vaihe sisältäisi arvonlisä- ja valmisteverotusta koskevan 

sääntelyn modernisoinnin ja neljäs vaihe esimerkiksi yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa (CCCTB) sekä 

digitaalitalouden verotusjärjestelmää koskevat, merkittävät verohankkeet.  

Määräenemmistöpäätöksentekoon siirtyminen edellyttää jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä asiasta, eikä aloitteen 

läpimeno näytä tällä hetkellä todennäköiseltä. Vaikka määräenemmistöpäätöksenteko voidaan nähdä joiltakin osin 

unionin päätöksentekoa ja unionia hyödyttävänä menettelynä, siihen liittyy Suomen näkökulmasta merkittäviä riskejä. 

Teemaa käsitelty myös Anita Isomaa-Myllymäen blogissa: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/01/21/isomaa-

myllymaki-bloggaa-maaraenemmistopaatoksenteko-veroasioissa-ei-ole-suomen-etu/  

Lisätiedot: Anita Isomaa-Myllymäki 

 SÄHKÖISTEN JULKAISUJEN ALENNETTU ARVONLISÄVEROKANTA JA 

ERITYISJÄRJESTELMIEN MENETTELYUUDISTUKSET ETENEVÄT 

Eduskunnan käsiteltävänä on HE 303/2018 vp liittyen sähköisten julkaisujen alennettuun verokantaan. Esityksen 

myötä alennetun verokannan soveltuminen mahdollistuisi myös sähköisiin kirjoihin ja julkaisuihin sekä lehtien 

irtonumeromyyntiin. Muutos on mahdollinen EU-jäsenvaltioiden löydettyä yhteisymmärryksen alennetun verokannan 

soveltamisesta. Hallituksen esityksen mukaan muutos tulisi voimaan 1.7.2019. https://ek.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-

yrityksille/2019/02/08/alennettu-verokanta-sahkoisiin-julkaisuihin-1-7-2019-alkaen/. 

Lisäksi eduskunnan käsiteltävänä on HE 283/2018 vp arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin 

sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta. 

Lisätiedot: Tiina Ruohola 

 KILPAILUKYKYINEN VIENTI- JA KEHITYSRAHOITUS: EK:N LINJAUKSET 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut ulkopuolisen selvityksen Suomen vienninrahoitusjärjestelmän kehitystarpeista. 

Raportti kiinnittää huomiota mm. Finnveran mandaatin vahvistamiseen Saksan ja Ruotsin toimijoita vastaavalle 

tasolle. Ulkoministeriö taas julkaisi joulukuussa ulkopuolisen selvitysraportin Finnfundin toimintaa koskien. Vuosien 

2018–2025 strategian tavoitteeksi on linjattu Finnfundin koon kaksinkertaistaminen. EK pitää tärkeänä, että tuleva 

hallitus jatkaa Suomen viennin- ja kehitysrahoitusjärjestelmien vahvistamista keskeisiin kilpailijamaihin nähden. 

Erityishuomiota tulee kiinnittää kestävän rahoitusjärjestelmän ja pk-yritysten vienninrahoitusinstrumenttien 

kehittämiseen. Kehitysrahoituksen osalta ovat yksityiset investoinnit tehokkain tapa edistää köyhien maiden 

työllisyyskehitystä ja elintason nousua. Suomen kohdalla tulee erityisesti varmistaa Finnfundin riittävät 

toimintaedellytykset.  

Lue lisää: 

− EK:n hallitusohjelmaehdotukset (vienti- ja kehitysrahoitus). 

− TEM:n teettämä selvitys Finnveran kilpailukyvystä. 

− UM:n teettämä selvitys Finnfundin toiminnasta.  

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/72753/laki-ulkomaisten-v%C3%A4liyhteis%C3%B6jen-osakkaiden-verotuksesta-valkoinen-lista/
https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/01/21/isomaa-myllymaki-bloggaa-maaraenemmistopaatoksenteko-veroasioissa-ei-ole-suomen-etu/
https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/01/21/isomaa-myllymaki-bloggaa-maaraenemmistopaatoksenteko-veroasioissa-ei-ole-suomen-etu/
https://ek.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-yrityksille/2019/02/08/alennettu-verokanta-sahkoisiin-julkaisuihin-1-7-2019-alkaen/
https://ek.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-yrityksille/2019/02/08/alennettu-verokanta-sahkoisiin-julkaisuihin-1-7-2019-alkaen/
https://ekvaaliviestit.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vienti-ja-kehitysrahoitus_FINAL-HM.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/2145521/Selvitysmies+Nicholas+Andersonin+raportti/e8eb6b0b-6d7e-7f85-926f-9a56dfe33b26/Selvitysmies+Nicholas+Andersonin+raportti.pdf
https://um.fi/publications/-/asset_publisher/TVOLgBmLyZvu/content/evaluointi-kehitysrahoitusyhtio-finnfundin-toiminnas-2/384998?curAsset=0&stId=44227
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Lisätiedot: Petri Vuorio 

 EK MUKANA TYÖSTÄMÄSSÄ EUROOPPALAISEN ELINKEINOELÄMÄN KIINA-KANTAA 

BusinessEurope valmistelee Kiina-kantaa kesälle 2019. Tavoitteena on vaikuttaa tulevan Euroopan komission Kiina-

politiikkaan ja mahdollisiin strategiapäivityksiin. Osana Eurooppa-tason keskustelua, julkaisi EK:n Saksan sisarjärjestö 

BDI oman Kiina-positiopaperinsa 10.1.2019. https://english.bdi.eu/publication/news/china-partner-and-systemic-

competitor/  

EK viimeistelee parhaillaan omaa Kiina-positiopaperiaan, jolla tullaan vaikuttamaan aktiivisesti eurooppalaisen 

elinkeinoelämän positiopaperin sisältöön. EK on valinnut fokusalueikseen 1) Kiinan valtiontuet ml. vientiluotot, 2) 

digitaalisen kaupan ja datan liikkuvuuden, 3) investoinnit ja julkiset hankinnat. 

Lisätiedot: Petri Vuorio 

 GIPP-OHJELMA: SUOMALAINEN OSAAMINEN ESILLÄ WASHINGTONISSA 14.–16.1.2019 / 

UUSI OHJELMAJOHTAJA  

GIPP-ohjelma on EK:n ja Business Finlandin yhteisohjelma, jonka tarkoituksena on edistää virallisen tarjouskilpailun 

ulkopuolista vientiä ja investointeja Suomen tulevien hävittäjähankintojen yhteydessä. GIPP-ohjelman 

yritysdelegaatiomatkalla Washingtoniin yritykset tapasivat mm. Yhdysvaltain merivoimien ja rannikkovartioston 

edustajia sekä muita valtiohallinnon toimijoita, meriteollisuuden integraattoreita sekä ilmailualan edustajia. Yhdysvallat 

päässee tänä vuonna aloittamaan jäänmurtajakaluston hankkimisen, joten suomalainen arktinen osaaminen oli myös 

keskusteluissa esillä. Vierailun pääfokus oli kuitenkin autonomisessa meriliikenteessä. Myös tietoturvaan liittyvät 

ratkaisut olivat kaikkien toimijoiden kiinnostuksen aiheena. 

Ohjelmajohtajaksi EK:n ja Business Finlandin yhteistyössä toteuttamaan Global Innovation Partnership -ohjelmaan on 

valittu Kimmo Aura. Hän aloitti tehtävässään 2.1.2019. 

Lisätiedot: Kimmo Aura, Business Finland 

 SUOMEN EU-TAVOITTEET PUHEENJOHTAJUUDELLE ALKAVAT HAHMOTTUA 

Suomi valmistautuu 2019 heinäkuussa alkavalle puheenjohtajuuskaudelle. Sen aikana haetaan EU:lle uutta suuntaa. 

Suomen pj-kautta vetää uusi hallitus, mutta virkamiesvalmistelu on jo käynnissä. EK:n tavoitteena on EU:n 

keskittyminen perusasioihin, sisämarkkinoiden ja kauppapolitiikan vahvistamiseen, turvallisuuteen, tutkimukseen ja 

innovaatioihin. Elinkeinoelämän tarpeista ja tavoitteista keskustellaan paitsi VNK:n ja TEM:n kanssa, myös 

BusinessEuropen piirissä. 

Lisätiedot: Taneli Lahti 

 EU-JAPANI VAPAAKAUPPASOPIMUS VOIMAAN 1.2. 

EU:n ja Japanin välinen kauppasopimus astui voimaan. Sopimus luo markkinan, joka kattaa 635 miljoonaa ihmistä ja 

lähes kolmasosa maailman kokonaistuotannosta. Sopimus on suurin EU:n koskaan neuvottelema 

vapaakauppasopimus. Sen myötä EU:n viennin Japaniin on arvioitu kaksinkertaistuvan 80 miljardista eurosta 180 

miljardiin euroon. Neuvottelut Japanin kanssa erillisestä sijoitussuojasopimuksesta jatkuvat vielä. 

Sopimus tuo uusia mahdollisuuksia myös Suomen ja Japanin väliseen kauppaan. Japani on Kiinan jälkeen Suomen 

toiseksi suurin kauppakumppani Aasiassa. Suomesta viedään Japaniin pääasiassa metsä- ja kemianteollisuuden 

tuotteita sekä tekstiilejä, mutta kaupan vapauttamisen myötä etenkin kotimaisen elintarvikeviennin odotetaan 

kasvavan. 

https://english.bdi.eu/publication/news/china-partner-and-systemic-competitor/
https://english.bdi.eu/publication/news/china-partner-and-systemic-competitor/
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Lisätiedot: Taneli Lahti 

 BREXIT-EPÄVARMUUS JATKUU JA SEN SEURAUKSET NÄKYVÄT JO 

Britannian parlamentti on hylännyt lähes kaksi vuotta neuvotellun brexit-sopimusluonnoksen. Parlamentti on 

velvoittanut hallituksen käynnistämään uudestaan neuvottelut erosopimuksesta, minkä EU on torjunut. Ison-Britannian 

perusvaihtoehdot ovat edelleen muuttumattomat: 1) Brexit ilman sopimusta, 2) brexitin peruminen tai 3) Britannian ja 

EU27:n neuvotteluihin pohjautuva erosopimus. Ilman toimenpiteitä ensimmäinen vaihtoehto toteutuu. Millekään 

kolmesta vaihtoehdosta ei ole tällä hetkellä enemmistöä Britannian parlamentissa.  

Brexitin vaikutukset näkyvät jo nyt, sillä lisääntynyt epävarmuus vaikuttaa mm. investointipäätöksiin. Yritysten on 

varauduttava kaikkiin vaihtoehtoihin. No deal -skenaariossa vain aivan kriittisimmät toiminnot pyritään turvaamaan 

väliaikaisin järjestelyin. EK on kerännyt nettisivuille hyötytietoa brexitiin varautumisesta.  

Lisätiedot: Taneli Lahti 

 TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ YHDISTYY 

Tällä hetkellä Kuntien eläkevakuutuksella eli Kevalla on yksinoikeus kuntasektorin eläkkeisiin. Yksityiset 

työeläkeyhtiöt vastaavat yksityisen puolen eläkkeistä yhdessä eläkekassojen ja säätiöiden kanssa. 

Eläkkeensaajan näkökulmasta julkisen ja yksityisen puolen eläkejärjestelmät on käytännössä jo yhdistetty. 

Sen sijaan eläkemarkkinoiden jakaminen yksityiseen ja julkiseen on tuottanut monia ongelmia. Ensinnäkin 

monissa kuntasektorin omistusten uudelleenjärjestelyissä tai ulkoistuksissa eläkejärjestelmän mahdollinen 

vaihtuminen on tuottanut ongelmia ja joskus jopa estänyt järkevät uudistukset.  Pääasia on unohtunut, kun on 

keskitytty eläkevakuuttamisen hallinnollisiin ongelmiin. Toisaalta jaetut markkinat ovat ehkäisseet toimivaa 

kilpailua eläkemarkkinoilla. 

EK on ajanut järjestelmien yhdistämistä ja nyt valmistelun seurauksena laajapohjainen työryhmä, jossa EK on 

ollut mukana, on yksimielisesti esittämässä eläkejärjestelmin yhdistämistä niin, että niin Keva kuin myös 

yksityiset työeläkelaitokset voisivat toimia samoilla markkinoilla. Luonnollisesti tähän liittyy erilaisia 

siirtymäkauden järjestelyitä. 

Tarkoitus on, että asiasta säädetään nyt valittavan eduskunnan toimesta seuraavalla vaalikaudella. 

Lisätiedot: Ilkka Oksala 

 

 SOTE-VALINNANVAPAUSESITYKSEN EDUSKUNTAKÄSITTELY JATKUU 

Hallitus SOTE-valinnanvapauslain käsittely jatkuu eduskunnassa. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen 

uuden, täsmentyneen esityksen perustuslainmukaisuudesta valmistunee helmikuun aikana. Asian etenemisen 

kannalta on ratkaisevaa löytääkö ko. valiokunta vielä kerran perustuslaillisia ongelmia, jotka edellyttävät 

lakiesityksen muuttamista. Mikäli perustuslakivaliokunta tulee lausunnossaan esittämään vähäistä suurempia 

muutoksia, kaatuu Sote. Julkisuudessa voidaan toki nähdä parin viikon mittainen poliittinen näytelmä asian 

suhteen, mutta lopputulos on selvä: esitys on kaatunut. 

Mikäli edellytetyt muutokset ovat vähäisiä tai niitä ei ole ollenkaan, on todennäköistä, että esitys tulee 

eduskunnan täysistunnossa hyväksytyksi.  

Vaikka uudistus tulisi nyt hyväksytyksi, sen käytännön toteuttaminen edellyttää vielä huomattavaa määrää lakeja 

ja asetuksia, jotka valmistellaan seuraavan hallituksen toimesta. Käynnissä oleva, yksityisten vanhuspalveluiden 

tuottamisen ongelmista käynnistynyt keskustelu on vakavalla tavalla vahingoittanut yksityisen sektorin mainetta 

https://ek.fi/mita-teemme/eu-asiat/brexit/varautuminen_brexitiin/
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julkisten palveluiden tuottajana. Tämä tulee näkymään julkisuudessa ja poliittisessa päätöksenteossa vielä 

pitkään. 

Lisätiedot: Ilkka Oksala  

 LAUSUNTOJA JA KUULEMISIA  

Lausuntoja on annettu 20 ja eduskuntakuulemisia on ollut 55. 

 




