
  

Sivu 1/5  |  20. marraskuuta 2019  |  EK Vaikuttajakirje 6/2019  

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. 

 

 HALLITUKSEN TYÖLLISYYSRYHMÄT ETENEVÄT HITAASTI 

 Hallitusohjelman työllisyystavoitteen saavuttamiseksi hallitus asetti seitsemän kolmikantaryhmää. EK tukee 

hallituksen tavoitetta ja osallistuu kaikkien em. työryhmien työhön. EK on tehnyt omia esityksiään, joilla 

työllisyyttä voitaisiin merkittävästi parantaa. EK on esittänyt mm. työttömyysturvan porrastamista, paikallisen 

sopimisen lisäämistä, työllisyyttä parantavaa perhevapaauudistusta, sosiaaliturvan kannustinloukkujen 

poistamista lukuisilla eri keinoilla. 

Työllisyystyöryhmien työ on edennyt erittäin hitaasti. Tähän mennessä on saatu alustava yhteisymmärrys työllisyyden 

hoidon kuntakokeilusta ja palkkatuen kehittämisestä. Kumpikaan asia ei sinänsä ole elinkeinoelämän kannalta 

negatiivinen, mutta niiden merkitys työllisyystavoitteen saavuttamisen kannalta on marginaalinen. Todelliset toimet 

työvoiman tarjonnan lisäämiseksi ovat hallitukselle ja palkansaajille hyvin vaikeita ja siksi ne eivät etene. 

Lisätiedot: Ilkka Oksala 

 EK:N PÄIVITETTY KILPAILUOIKEUSOHJEISTUS JULKAISTU 

EK on päivittänyt EK:lle ja jäsenliitoille tarkoitetun ohjeen kilpailulainsäädännön noudattamisesta. Päivitetty ohje  on 

julkaistu EK:n nettisivuilla (https://ek.fi/mita-teemme/yrityslainsaadanto/kilpailulainsaadanto-ja-julkiset-

markkinat/). Ohje auttaa tunnistamaan sellaisia edunvalvontatoiminnan tilanteita ja menettelytapoja, joihin tyypillisesti 

liittyy kilpailuoikeudellisia riskejä. Ohjeeseen liittyy myös yhden sivun mittainen käytännönläheinen muistilista hyvistä 

kokouskäytännöistä. EK järjestää liittoyhteisölle tiiviin koulutuksen kilpailuoikeusohjeesta 4.12.2019.  

Lisätiedot: Suvi Sasi-Gouatarbès 

 SÄHKÖAUTOJEN LATAUSTA KOSKEVA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS YLIMITOITETTU 

– DIREKTIIVISSÄ JO VAHVAT VELVOITTEET 

EK näkee, että sähköistä liikennettä on edistettävä ja investointikohteet on valittava viisaasti (eniten tarvetta lataukseen 

kotona yön aikana). Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä asetetut vahvat velvoitteet riittävät hyvin kaikissa 

rakennustyypeissä ja niiden erikokoisilla pysäköintipaikoilla edistämään sähköautoilua. Hallituksen lausunnolla ollut 

esitysluonnos kiristää selvästi direktiiviä ja aiheuttaisi mm. merkittäviä hukkainvestointeja. Latauspisteiden asennus 

etenee hyvin markkinaehtoisesti sähköautoilun määrän kasvaessa, ja vauhdittuu edelleen erilaisilla tukiohjelmilla. 

Lisätiedot: Kati Ruohomäki 

 LOBBARIREKISTERIN VALMISTELU ETENEE 

Oikeusministeriön työryhmän tehtävänä on valmistella vuoden 2020 loppuun mennessä hallituksen esityksen 

muotoinen mietintö avoimuusrekisterin perustamiseksi Suomeen. EK kannattaa rekisterin perustamista ja osallistuu 

lainvalmisteluun. Asiaa koskeva hallituksen esitys saataneen lausuntokierrokselle vuoden 2021 kesään mennessä.  

Lisätiedot: Santeri Suominen 

 OMISTAJANVAIHDOSKONFERENSSI JA LUT:N JATKAJATUTKIMUS SAIVAT HUOMIOTA 

EK toimii puheenjohtajana valtakunnallisessa Omistajanvaihdosfoorumissa. Kyse on työ- ja elinkeinoministeriön sekä 

muiden mukana olevien etujärjestöjen, yritysrahoittajien ja yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden 

https://ek.fi/mita-teemme/yrityslainsaadanto/kilpailulainsaadanto-ja-julkiset-markkinat/
https://ek.fi/mita-teemme/yrityslainsaadanto/kilpailulainsaadanto-ja-julkiset-markkinat/
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yhteishankkeesta. Sen tavoitteena on tutkimuksen, viestinnän ja tapahtumien avulla vauhdittaa yrityskauppoja ja 

sukupolvenvaihdoksia. Marraskuun 6. päivä järjestettiin vuotuinen Omistajanvaihdoskonferenssi, joka keräsi paikalle 

250 asiantuntijaa ja yrittäjää. Konferenssissa julkaistiin foorumin LUT:n yrittäjyystutkijoilta tilaama jatkajatutkimus, 

jonka tulokset peräänkuuluttavat lisää nuoria kasvuhakuisia jatkajia yrityksiin. 

Lisätiedot: Jari Huovinen 

 KANSALLISEN IPR-STRATEGIAN VALMISTELU ALKAA ENSI VUODEN ALUSSA 

Yhtenä hallitusohjelman tavoitteena on luoda kansallinen aineettomien oikeuksien strategia, jonka avulla osaamista ja 

hallintoa kehitetään sekä tehdään nykytilannetta kehittäviä toimenpiteitä. Valmistelu käynnistyy työ- ja 

elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä ensi vuoden alkuun mennessä. EK pitää strategian 

valmistelussa tärkeänä, että se kytketään osaksi innovaatiopolitiikan, luovan talouden ja digitalisaation 

kehittämistavoitteita ja että se on linjassa EU:n tulevan työohjelman kanssa. EK osallistuu valmisteluun aktiivisesti.  

Lisätiedot: Riikka Tähtivuori 

 KULUTTAJAVIRANOMAISTEN TOIMIVALTAUUDISTUS ETENEE 

Eduskunta käsittelee parhaillaan kuluttajaviranomaisten uusia toimivaltuuksia. Uuden lain myötä tietyistä 

kuluttajaoikeuksien rikkomisista voidaan määrätä seuraamusmaksu, joka voi korkeimmillaan olla jopa 4 %:a yrityksen 

liikevaihdosta. Viranomaiset voivat jatkossa tehdä mm. koeostoja ja sulkea verkkosivuja. Uuden lain on tarkoitus tulla 

voimaan 17.1.2020. 

Lisätiedot: Sanna-Maria Bertell 

 KANSALLISEN YRITYSVASTUULAIN SÄÄTÄMISEN OSALTA TEHDÄÄN OIKEUDELLINEN 

SELVITYS 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt tarjouksia oikeudellisen selvityksen tekemiseksi yritysvastuulakihankkeeseen 

liittyen. Selvitys tarkastelee yrityksille lainsäädännössä asetettavaa huolellisuusvelvoitetta, joka koskee ihmisoikeuksia 

ja ympäristöä. Selvityksen määräaika on 31.5.2020. EK on mukana Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnassa, 

joka toimii neuvoa-antavana elimenä selvitykselle. 

Lisätiedot: Hannu Ylänen 

 TYÖPERÄISEN MAAHANMUUTON LUPAPROSESSEJA NOPEUTETTAVA MERKITTÄVÄSTI 

Työperäistä maahanmuuttoa sekä turvapaikan saaneiden kotouttamista edistävä työryhmä on yksi hallituksen 

seitsemästä työllisyysryhmästä. Hallitusohjelmassa suhtaudutaan sinänsä myönteisesti työperäiseen 

maahanmuuttoon. Työlupaprosessit luvataan hallitusohjelmassa lyhentää keskimäärin yhteen kuukauteen. 

Valitettavasti hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu varsin ehdottomasti, että saatavuusharkinnasta ei luovuta.  

EK on esittänyt, että tässä ryhmässä ei odotella ensi kevään kehysriihtä, vaan ryhdytään välittömästi laittamaan 

toimeen työryhmässä sovittavia asioita. Asiaa ei ole kuitenkaan edennyt, vaan päinvastoin. Maahanmuuttotyöryhmän 

jo sovittuja kokouksia jatkuvasti peruutetaan. Tämän vuoksi EK kirjoitti avoimen kirjeen työministeri Harakalle, jossa 

toivottiin asian ripeää valmistelua. EK on esittänyt mm. käsittelytakuuta työlupahakemuksille siten, että kaikki 

hakemukset pitää olla käsitelty enintään kuukaudessa ja 4 000 euroa kuukaudessa tai enemmän maksettavien 

työpaikkojen osalta enintään yhdessä viikossa. Mikäli luvat eivät tule em. aikatauluissa käsitellyiksi, katsotaan ne 

hyväksytyiksi. 

Lisätiedot: Ilkka Oksala 
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 SUOMEN HÄVITTÄJÄHANKINTA ETENEE – TULOSSA EK:SSA JÄRJESTETTÄVÄT 

YRITYSSEMINAARIT TOIMITTAJAKANDIDAATTIEN KANSSA 

Global Innovation Partnership Program (GIPP) on EK:n ja Business Finlandin yhteistyössä toteuttama suomalaista 

innovaatiovientiä ja Suomeen kohdistuvia investointeja edistävä ohjelma. Ohjelma keskittyy Suomen tulevien 

hävittäjähankintojen (HX-hanke) virallisen tarjousprosessin ulkopuolelle jäävään kaupalliseen ja teolliseen 

yhteistyöhön.  

Suomi toimitti lokakuussa HX-hankkeen tarkentavan tarjouspyynnön hävittäjiä Suomelle tarjoaville tahoille. 

Tarjouspyynnön vastausaika päättyy alkavan vuoden tammikuun lopussa. Tammi-helmikuussa Suomessa 

järjestetään hävittäjätoimittajakandidaattien testaus- ja todennustapahtuma HX Challenge. Tapahtuman järjestää 

Satakunnan lennosto ja sen tarkoituksena on todentaa kandidaattien suorituskyky Suomen olosuhteissa suomalaisten 

määrittämin testein. Jokaiselle kandidaatille on tarjottu viisi arkipäivää suorituskykynsä osoittamiseen Suomessa. 

EK:ssa tullaan alkuvuodesta 2020 järjestämään yritysseminaari kunkin eri hävittäjätoimittajan kanssa. Seminaareista 

tiedotetaan lisää aikataulujen vahvistuttua. 

Lisätiedot: ohjelmajohtaja Kimmo Aura (kimmo.aura@businessfinland.fi)  

 EK PITÄNYT ESILLÄ SMART AND OPEN EUROPE -TEEMAA TILAISUUKSISSAAN 

BRYSSELISSÄ JA SUOMESSA 

EK:n viesti tulevalle EU-kaudelle on rakentaa avointa ja älykästä Eurooppaa. Politiikan huomio halutaan suunnata 

perusasioihin ja EU:n vahvuuksiin, jotka lisäävät EU:n sisäistä yhtenäisyyttä ja luottamusta. Nämä teemat olivat esillä 

EK:n Brysselissä yhdessä Teknologiateollisuuden kanssa järjestämässä tilaisuudessa 15.–16.10. sekä yhdessä 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työnantajaryhmän kanssa 9.10. Helsingissä ja 29.8. Turun Eurooppa-

foorumissa. 

Lisätiedot: Janica Ylikarjula 

 EK:N EUROOPPALAINEN KATTOJÄRJESTÖ BUSINESSEUROPEN VIESTIT UUSILLE  

EU-PÄÄTTÄJILLE JULKAISTU 

BusinessEuropen viestit EU:n päättäjille kaudella 2019–2024 nojaavat kestävän kehityksen kolmeen pilariin: 

Elinkeinoelämä haluaa olla rakentamassa EU:ta, joka luo hyvinvointia ja tervettä taloutta, pitää huolta ihmisistä sekä 

kantaa vastuuta ympäristöstä. Ohjelma on laaja ja yksityiskohtainen ja se täydentää järjestön aiemmin julkaisemia 

poliittisen tason viestejä. http://euyourbusiness.eu/  

Lisätiedot: Janica Ylikarjula 

 EU:N JA SINGAPOREN VAPAAKAUPPASOPIMUS VOIMAAN 21.11.2019 ALKAEN 

Euroopan unionin ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus astuu virallisesti voimaan 21.11.2019. Sopimus 

poistaa lähes kaikki tullit seuraavan viiden vuoden aikana. Lisäksi se poistaa teknisiä kaupanesteitä mm. elektroniikan, 

moottoriajoneuvojen ja niiden osien, lääkkeiden, terveysteknologian, uusiutuvan energian sekä eläinkunnan tuotteiden 

osalta. Hyötyjä vapaakauppasopimuksista syntyy erityisesti pk-yrityksille, teknisten kaupanesteiden poistumisen 

laskiessa kansainvälistymiskustannuksia. EK on tehnyt vapaakauppasopimuksen pitkässä valmisteluprosessissa 

yhteistyötä mm. ulkoministeriön ja BusinessEuropen kanssa.  

Lisätiedot: Jannika Ranta 

mailto:kimmo.aura@businessfinland.fi
http://euyourbusiness.eu/
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 SUOMEN JA KIINAN VÄLISEN INNOVAATIOKOMITEAN KOKOUS HELSINGISSÄ  

12.–13.12.2019 

Kiinan presidentti Xin aloitteesta vuonna 2017 toimintansa aloittaneen Suomen ja Kiinan välisen innovaatiokomitean 

seuraava kokous järjestetään Helsingissä 12.–13.12.2019. Ensimmäisenä kokouspäivänä järjestetään komitean 

neljän yritystyöryhmän kokoukset: energia, puhdas ilma, merilogistiikka ja metsä. 13.12. järjestetään Finlandia-talolla 

komitean varsinainen pääkokous. Helsinkiin odotetaan vieraiksi noin sataa kiinalaisyritystä. EK toimii 

innovaatiokomitean sihteerinä. 

Lisätiedot: Kirsti Tarvainen, Ari-Pekka Jämsen 

 EK:N AFRIKKA-BISNESSEMINAARI YRITYKSILLE 28.11. – MITEN MENESTYÄ AFRIKASSA? 

Afrikka on juuri nyt suomalaisyrityksillekin aiempaa ajankohtaisempi aihe. Se on yksi maailman nopeimmin kasvavista 

talousalueista ja yli miljardin kuluttajan markkina. Hallituksemme on käynnistämässä Suomen ensimmäisen Afrikka-

strategian laatimista vuoden 2020 alussa, jossa myös elinkeinoelämän äänen on tärkeää tulla huomioiduksi. 

Komissaariehdokas Jutta Urpilainen on nousemassa avainpaikalle rakentamaan EU:n Afrikka-politiikkaa. Sekä Suomi 

että EU ovat kasvattamassa Afrikkaan suuntautuvaa kehitysrahoitusta yksityisten investointien avulla. EK toivottaa 

jäsenistönsä tervetulleeksi Afrikka-seminaariinsa, jonka se järjestää yhteistyössä Boston Consultingin ja Finnfundin 

kanssa. Ilmoittautuminen: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/11/12/seminaari-28-11-miten-menestya-afrikassa/  

Lisätiedot: Petri Vuorio 

 EK HUOLISSAAN VERONKOROTUSKÄYTÄNNÖISTÄ ALV:N SARALLA 

Arvonlisäverotuksessa on luovuttu tilikausipalautushakemuksista ja vanhoille tilikausille korjaukset tehdään nykyään 

uusilla ALV-ilmoituksilla. Prosessimuutoksen yhteydessä Verohallinto on alkanut myös automaattisanktioinnin 

määräämällä 10 % veronkorotukset tilanteissa, joissa Verohallinto ja verovelvollinen ovat asiassa erimielisiä. EK 

ehdottaa oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylain muutosta veronkorotuskäytännön muuttamiseksi. 

Lisätiedot: Tiina Ruohola 

 YRITTÄJYYSSTRATEGIAN VALMISTELU KÄYNTIIN  

Hallitusohjelma sisältää yrittäjyysstrategian valmistelun, mikä on kannatettavaa. EK toivoo mukaan vahvaa 

näkökulmaa työllistäviin pk-yrityksiin, joiden varassa työllisyyskehitys pitkälle lepää. EK:n Yrittäjävaltuuskunnan 

kokouksen yhteydessä 2.10.2019 julkistettiin 10 kärkitavoitetta työllistävien pk-yritysten toimintaedellytysten 

parantamiseksi ja viestittiin nämä hallitukselle. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Kansallisessa 

Yrittäjyysfoorumissa 5.11.2019 EK:ta edusti pää- ja elinkeinominiterin läsnä ollessa paneelikeskustelussa 

yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari-Jussi Aho.  

Lisätiedot: Jouni Hakala  

 HYVÄ OMISTAJA 2019 PALKINTO JAETTIIN ETELÄRANNASSA  

Hyvä Omistaja on Ratkaisutoimisto Seedin, EK:n ja Kauppalehden yhteiskunnallinen hanke, jonka tavoitteena on 

nostaa esille omistajuuden merkitystä yhteiskunnassa ja lisätä ymmärrystä omistamisesta taitona ja työnä. Tällä kertaa 

kilpailussa oli mukana pienempien listayhtiöiden omistajia ja palkinnon sai Etelärannassa 8.11.2019 järjestetyssä 

tilaisuudessa Aallon Groupin osaomistaja Miia Sarkola. 

Lisätiedot: Jouni Hakala 

 

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/11/12/seminaari-28-11-miten-menestya-afrikassa/
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 LAUSUNTOJA JA KUULEMISIA (16.10. - 20.11.) 

EU- ja kauppapolitiikka: lausunnot 0, kuulemiset 0, komission avoimet konsultaatiot 0 

Lainsäädäntö ja hallinto: lausuntoja 5 ja kuulemisia 4 

Talouspolitiikka: lausuntoja 8, kuulemisia 9 

Työelämä: lausuntoja 5 ja kuulemisia 12 

Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka: lausuntoja 2 ja kuulemisia 8 


