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Toimitusjohtajalta 

Vuosi 2021 oli jo toinen koronavuosi. Uutiset tautilukemista ja 
taudin hallinnasta olivat jokapäiväisiä. Erilaiset rajoitukset kul-
kivat vuoristorataa ja tekivät yritysten elämästä ja toiminnasta 
äärimmäisen vaikeaa ja huonosti ennustettavaa.

Rajoitukset iskivät erityisesti palvelualoihin, kovimmin majoi-
tus- ja ravintolaan, tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin sekä 
messuihin. Etätyösuositukset myös hiljensivät monia aloja. EK 
oli aloitteellinen ja aktiivinen kustannustuki -edunvalvonnassa 
ja järjestimme myös yrityksille koulutustilaisuuksia tukien ha-
kemisesta.

Samaan aikaan yritykset hyödynsivät etätyömahdollisuuksia 
ja digiloikasta otettiin hyöty irti, vaikka isoa osaa työtehtäviä ei 
etänä voi tehdä. EK järjesti vuoden aikana lukuisia koulutus- ja 
informaatiotilaisuuksia, joissa jaettiin tietoa ja hyviä käytäntöjä. 

Koronasta huolimatta Suomi ja suomalaiset yritykset pärjäsivät 
kohtuullisen hyvin, vaikka palvelualat kärsivätkin tautitilantees-
ta ja rajoituksista. Taloutemme kasvoi vuonna 2021 lähes 4%, 
mitä voidaan pitää erittäin vahvana lukuna. Suomen haaste on 
kuitenkin hieman pidemmän ajan kasvunäkymä ja se on verrat-
tain heikko.

Kesä herätti jo toivoa koronan hellittämisestä, mutta syksyn tul-
len tautitilanne kääntyi uudelleen nousuun, ja hallitus sekä sen 
aluehallinto tekivät päätöksiä uusista rajoituksista.

Suomi on jäänyt pahasti jälkeen T&K-investoinneissa kilpaili-
jamaista. Tarve nostaa rahoitusta tunnustetaan laajasti. Par-
lamentaarinen työryhmä esitti erityisen lain säätämistä, jolla 
sitoudutaan kasvupolkuun. Asian paimentaminen on EK:n työ-
listalla korkealla kuten myös jäsenliitoillamme.

Muutoinkin ammattitaitoisen työvoiman saatavuus oli keskei-
sesti esillä vuonna 2021. Ajamme voimallisesti ulkomaalaisten 
työntekijöiden ja opiskelijoiden lupaprosessien nopeuttamista 
ja siinä työssä edettiin myönteisesti. Maan hallitus otti vies-
timme vakavasti. Ulkomaisen työvoiman lisäksi tarvitaan myös 
koulutuksen kehittämistä. Tähän tarkoitukseen valmistui osaa-
japaneeli, jolla kartoitamme hyvin laajasti yritysten osaamistar-
peita. Näillä tuloksilla on iso merkitys, kun oppilaitokset suun-
taavat koulutustarjontaansa.

EK ei tee enää palkkaratkaisuja vaan niistä vastaavat jäsenlii-
tot. EK vastaa työmarkkinakoordinaatiosta vientivetoisen mal-
lin pohjalta. Mallissa määritellään palkkaratkaisujen katto, jolla 
turvataan pitkäaikaisesti kilpailukyky.

Avausratkaisu venyi vuoden 2022 puolelle ja työmarkkinakier-
ros jatkuu keväälle, jolloin arvioidaan tulokset ja tehdään tarvit-
tavat johtopäätökset. 

EU on monella tapaa yhä tärkeämpi viitekehys, josta tulee paljon 
aloitteita, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan. Yksi esimerkki 
oli viime kesänä eduskunnassa tehty päätös elpymispaketista. 
EK tuki paketin hyväksymistä, vaikka se on kaukana täydelli-
sestä. Syy tukeen oli, että paketin kaatuminen olisi voinut, ja 
todennäköisesti, myös syössyt Euroopan rahoitusmarkkinat se-
kaannukseen ja se olisi vaikuttanut myös suomalaisiin yrityksiin. 
Toimimme aktiivisesti Euroopan tasolla kattojärjestössämme 
BusinessEuropessa ja myös pohjoismainen yhteistyö on ollut 
tuloksellista EU-tasoisessa vaikuttamisessa.

Vaikka eduskuntavaalit ovat vasta huhtikuussa 2023, valmis-
taudumme jo vahvasti niihin. Vaalityömme tunnus on Käänne 23 
kertoo tavoitteestamme eli uskomme ja haemme käännettä hal-
lituspolitiikkaamme. EK myös perusti Pro Markkinatalous ry:n, 
jonka kautta ohjaamme tukea eduskuntavaaleissa markkinata-
loutta tukeville ja edistäville tahoille. 

Paljon työtä siis edessä, mutta odotukset korkealla.

Huom! Teksti kirjoitettu ennen Venäjän aseellista hyökkäystä 
Ukrainaan

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja

Koronavuosi 2021, 
mutta katse jo vahvasti 
tulevaan
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EK:lla oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 16 014 jäsenyri-
tystä ja -yhteisöä. Niiden palveluksessa työskenteli 939 680 
henkilöä. Jäsenyrityksistä pk-yrityksiä oli 96 prosenttia. Jäsen-
liittoja oli vuoden lopussa 20. 

Strategian jalkauttaminen

EK:ssa jatkettiin edunvalvonnassa Uusiutuvan markkinatalou-
den puolesta -strategian toimeenpanoa. Vuoden aikana stra-
tegian teemoista nousi erityisellä tavalla esille parhaat osaajat, 
kun osaajapulasta tuli jäsenkyselyjen mukaan yritysten suurin 
kasvun este.  Koronapandemian aaltoileminen vaikeutti osin 
strategian jalkauttamista. Edunvalvonnan voimavaroja keskitet-
tiin koronaedunvalvontaan. Kriisioloissa valtiovetoisuus jatkui 
tavanomaista vahvempana monilla yhteiskunnan osa-alueilla, 
mikä heikensi osaltaan mahdollisuuksia viedä eteenpäin EK:n 
kannattamia markkinatalousratkaisuja. 

Strategian toteutumisen seurantaa ja tähän käytettyjä mittarei-
ta kehitettiin. Strategian toimeenpanolle valittiin alkuvuodesta 
painopisteet, joiden saavuttaminen vuoden aikana arvioitiin 
haasteelliseksi, mutta mahdolliseksi. Strategiamittareista kitey-
tettiin elokuussa järjestetyssä liittojohdon suunnittelupäivässä 
viisi kärkeä, joiden edistyminen on erityisessä seurannassa: 
paikallinen sopiminen, kokonaisveroaste, ammattitaitoisen työ-
voiman saatavuus, työllisyysaste ja julkisen talouden tasapaino. 

EK:n ja sen jäsenliittojen liittoyhteistyö kehittyi vuoden aikana 
loppuvuodesta tehdyn arvioinnin perusteella hyvin myöntei-

Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK

sesti. Edellisvuonna tehdyn governance-selvityksen toimenpi-
desuosituksia pantiin toimeen ja liittoyhteistyöhön kiinnitettiin 
erityistä huomiota läpileikkaavasti koko organisaatiossa. Liitto-
yhteistyön osalta kartoitettiin myös näkemyksiä EK:n ja jäsen-
liittojen välisen työn jaon kehittämistarpeista. 

Strategian tehokkaan toimeenpanon mahdollistamiseksi ja 
toimintaympäristön muutokseen vastaamiseksi perustettiin 
EK:hon heinäkuun alusta toimintansa aloittanut uusi Tieto ja 
tutkimus -vastuualue. Uudelle vastuualueelle keskitettiin EK:n 
tietotuotanto ja datan hyödyntämiseen liittyvä kehittämistoi-
minta. 

EK:n toimintaa avattiin uuden teknologian ja koronan myötä 
käyttöönotettujen uusien toimintatapojen mahdollistamilla ta-
voilla. Tämä tarkoitti mm. jäsenyrityksiä hyvin tavoittavien ma-
talankynnyksen webinaarien runsasta järjestämistä ja omasta 
toiminnasta kertovan viestinnän tehostamista erityisesti sosi-
aalisessa mediassa.  

Syksyn aikana EK:ssa aloitettiin yhteisellä suunnittelulla valmis-
tautuminen vuoden 2023 vaali- ja hallitusohjelmavaikuttami-
seen. 

Talouden avainlukuja
 
Jäsenmaksujen osuus EK:n tulorahoituksesta oli kertomus-
vuonna 69 prosenttia. Maksujen perustana olivat jäsenyritysten 
palkkasummat vuodelta 2020 ja suuremmilla yrityksillä lisäksi 
jalostusarvot vuodelta 2019. Jäsenmaksuperusteisiin annettiin 
30 prosentin alennus vuoden 2015 tasosta. Varsinaisen toimin-
nan osuus tulorahoituksesta oli 3 prosenttia ja sijoitustoiminnan 
osuus 28 prosenttia.

Varsinaisen toiminnan kulut olivat 16,1 miljoonaa euroa. Ne si-
sälsivät 0,8 miljoonaa euroa maksuja yhteistyöorganisaatioille. 
Kulut olivat 0,8 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2020. 
Toimintavuoden tulos oli sijoitustuotot mukaan lukien 8,2 M€. 
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Vuoden 2021 lopussa EK:n henkilöstömäärä oli 84 työntekijää 
(kaikki palvelussuhteessa olevat). Heistä 78 työskenteli vaki-
naisessa ja 6 määräaikaisessa työsuhteessa. Kertomusvuoden 
aikana 9 henkilön työsuhde EK:ssa päättyi. Uusia työntekijöitä 
palkattiin 9, heistä 6 henkilöä vakinaiseen ja 3 määräaikaiseen 
työsuhteeseen.

Henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuonna 48 vuotta. Naisten 
osuus henkilöstöstä oli 58 prosenttia ja miesten 42 prosenttia. 
Sairauspoissaoloja oli kertomusvuonna 1,4 prosenttia makse-
tusta työajasta. Vastaava luku vuonna 2020 oli 1,3 prosenttia.

Digiosaamisen kehittäminen, johtamistyön parantaminen ja 
itsensä johtaminen olivat teemana vuonna 2021

EK:ssa vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuksen vas-
tausaktiivisuus oli 92,6 prosenttia. Henkilöstötutkimuksessa 
vahvuuksiksi koettiin mm. se, että EK luo hyvät edellytykset 
henkilöstön hyvinvoinnille työssä. Tuloksissa näkyy korkea 
stressitaso ja kuormitus mutta samalla kokemus siitä, että EK 
huolehtii ja tukee työhyvinvointia. 

Lisäksi tutkimuksessa näkyy, että EK:ssa tehdyt muutokset on 
toteutettu hyvin. 

Vuonna 2021 HR:n erityisteemana oli digiosaamisen kehittämi-
nen, koska tavoittelemme edelläkävijyyttä digiasioissa. Johta-
misen modernisoimiseksi madalsimme johtamisportaita ja päi-
vitimme toimintatapoja vastaamaan hybridityötä. Henkilöstölle 
tarjottiin laajasti valmennusta itsensä johtamiseen ja hyvinvoin-
tiin. Perustimme assistenttitiimin mm. osaamisen parempaa 
hyödyntämistä varten.

HR-strategia ja -prosessit päivitettiin vastaamaan EK:n strate-
giaa. HR-visio on olla elinkeinoelämän järjestöjen työelämän 
suunnannäyttäjä ja vastuullinen työnantaja (practise what you 
preach). Ja EK:n työntekijälupaus on, että EK tarjoaa mahdolli-
suuden työskennellä Suomen menestyksen eteen ja osallistua 
yhteiskunnan kehittämiseen, sekä kehittyä parhaiden osaajien 
kanssa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Henkilöstökulut 

Pakolliset ja vapaaehtoiset henkilöstökulut olivat vuonna 2021 
yhteensä 9,7 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus koko-
naiskuluista oli 60 prosenttia, ja palkkojen osuus henkilöstöku-
luista oli 84 prosenttia. Kannustavan palkitsemisjärjestelmän 
kautta tulospalkitsemiseen käytettiin 3,1 prosenttia palkka-
summasta.

Henkilöstön koulutukseen käytettiin vuonna 2021 yhteensä 
94  000 euroa, josta kielikoulutuksen osuus oli 29 000 euroa. 
Vuonna 2020 vastaavat luvut olivat 103 000 euroa ja 32 000 
euroa.
EK-kerhon kautta henkilökunnalle tarkoitettuun liikunta-, kult-
tuuri- ynnä muuhun vapaa-ajan toiminnan tukemiseen käytet-
tiin 32 900 euroa. 

Henkilöstökertomus

Henkilöstön keski-ikä

48
vuotta

Naiset 
58%

Henkilöstön sukupuoli

Miehet 
42%
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Työelämä

Työelämä-vastuualue vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön edistämällä 
elinkeinoelämälle tärkeitä asioita työ- ja sosiaalilainsäädännön 
valmistelutyöryhmissä. Vastuualue tukee myös EK:n jäsenliittojen 
työehtosopimustoimintaa avustamalla jäsenliittojen ja EK:n välisessä 
yhteydenpidossa ja tarjoamalla jäsenliitoille kustannuslaskentaan liittyviä 
palveluita. 

• EK edesauttoi koronariisin hallintaa mm. vaikuttamalla lain-
säädäntöön ja sairaanhoitopiireihin siten, että työterveys-
huolto pääsi mukaan rokottamiseen ja rokottamisen kustan-
nuksia korvataan työnantajille.

• EK neuvoi jäsenliittoja ja -yrityksiä koronaepidemiaan liitty-
vien työoikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa.

• EK edisti työeläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden 
parantamista neuvottelemalla sopimukset, jotka mahdol-
listavat eläkevarojen sijoitustuottojen nostamisen ja joiden 
pohjalta eduskunta sääti perhe-eläkeuudistuksen. 

• EK vaikutti yhteistoimintalain uudistamiseen siten, että yh-
teistoimintalain joustavuutta lisättiin ja työvoiman vähentä-
misneuvottelujen vaikeuttamista koskevat vaatimukset tor-
juttiin.

• EK tuki jäsenliittoja työehtosopimuksia koskevaan neuvotte-
lukierrokseen valmistautumisessa erityisesti kustannuslas-
kentaan liittyvissä kysymyksissä.

• EK:n tilastoimia työtaisteluita tai niiden uhkia oli 36 kappa-
letta vuonna 2021. Näistä 31 oli lakkoja, joista laittomia 29 
kappaletta.
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Talous ja verot-vastuualueen tehtävänä on seurata kansallisen ja kansainvälisen 
toimintaympäristön kehitystä ja vaikuttaa Suomessa harjoitettavaan talous- ja 
veropolitiikkaan. 

Vastuualueen asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti Suomessa käytävään 
talous- ja veropoliittiseen keskusteluun sekä vaikuttavat verolainsäädännön 
valmisteluun ja toimeenpanoon. He toimivat myös elinkeinoelämän edustajina 
kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä sekä ovat jäseninä verotuksen 
muutoksenhakuelimissä.

Talous ja verotus

• EK seurasi aktiivisesti kotimaisen ja kansainvälisen talouden 
tilannetta, ja vastuualueen asiantuntijat osallistuivat laajasti 
kotimaiseen talous- ja veropoliittiseen keskusteluun.  

• Vastuualueen asiantuntijat osallistuivat aktiivisesti keskus-
teluun julkisen talouden tilanteesta sekä koronarajoitusten 
vaikutuksista. EK vauhditti hallituksen työtä työllisyystoi-
mien toteuttamiseksi ja julkisen talouden tasapainottami-
seksi, mm. tuomalla esiin omia esityksiään kehysriihen ja 
budjettiriihen yhteydessä. 

• EK valmisteli ja julkisti EU:n talouspoliittisia valintoja kuvaa-
van raportin Yhteistä vai omaa vastuuta, joka julkaistiin joulu-
kuussa 2021. Raportissa linjataan Suomen elinkeinoelämän 
viestit EU:ssa tulossa oleviin suuriin taloudellisiin valintoihin.

 
• EK tuki jäsenliittojen valmistautumista työmarkkinakierrok-

seen muodostamalla talouskuvaa ja ylläpitämällä jatkuvaa 
valmiutta mm. työtaisteluiden kustannusten laskentaan ja 
viestintään.

• EK vaikutti voimakkaasti siihen, että hallitus päätti olla otta-
matta käyttöön osinkojen lähdeveroa. Lähdevero olisi tullut 

suomalaisten rahasto- ja eläkesäästäjien maksettavaksi ja 
heikentänyt välillisesti myös tieteen ja taiteen rahoitusta. 

• EK ajoi onnistuneesti verotuksen koronatoimena ns. huo-
jennetun maksujärjestelyn ja alv-lainan yritysten käyttöön. 
Maksujärjestely toi joustoja Verohallinnon käytössä olleen 
maksujärjestelyn ehtoihin. 

• Lisäksi EK edisti aktiivisesti erilaisia koronatoimia myös ar-
vonlisäverotuksessa. Vuoden aikana päätettiin mm. kotites-
tien alennetusta verokannasta sekä suojavälineiden alennet-
tujen alv-kantojen jatkosta.

• EK osallistui aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön 
OECD:n digitalisoituvan talouden verotusta koskevassa 
hankkeessa, tuomalla esiin jäsenyritysten näkemyksiä ja ke-
hitysesityksiä sekä korostaen hyvän lainsäädäntöteknisen 
valmistelun tärkeyttä.

• Maakuntaveron käyttöönotto ja sitä koskeva päätöksenteko 
ei todennäköisesti etene tämän hallituskauden aikana. Muu-
tos on EK:n tavoitteiden mukainen, sillä uusi verotaso olisi 
merkittävä riski työn verotuksen kiristymiselle. 
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Tieto ja tutkimus

Heinäkuussa 2021 aloittaneen uuden Tieto ja tutkimus-vastuualueen tehtävänä 
on nostaa EK data-aikakauden vaikuttajaksi, jonka myötä tiedontuotanto, synergiat 
ja jatkojalostaminen tukevat entistä paremmin edunvalvonnan vaikuttavuutta sekä 
jäsenyritysten että koko liittoyhteisön tarpeita.

• Osallistuimme ketterästi data- ja tietopohjan avulla yhteis-
kunnalliseen keskusteluun sekä tunnistimme tietotarpeita 
yhteiskunnallisiin ja EK:n kannalta tärkeisiin teemoihin. 

• EK edisti Suomen talouden tulevaisuuden kannalta keskeis-
ten teemojen kuten kasvun, työllisyyden, julkisen talouden 
kestävyyden esillä pitämistä. EK:n tuottama vertailutieto 
muihin Pohjoismaihin auttoi hahmottamaan Suomen talou-
den isoa kuvaa.

• EK kiteytti ja visualisoi tietoa, jotta se olisi helpommin ym-
märrettävissä.

• EK muutti henkilöstöresurssien painopistettä tilastotuotan-
nosta kohti tietoalustan ja paremman data-analyysin raken-
tamista, jonka pohjalta on hyvä kasvattaa osaamista jatkos-
sakin.

• Kokeilimme tekoälyä hyödyntävää hanketta yritysten osaa-
mistarpeisiin liittyen. Käynnistimme hankkeita, joiden poh-
jalta EK ottaa käyttöön modernimpia järjestelmiä ja sovelluk-
sia varmistaen tiedon integraatiomahdollisuudet.

• EK osallistui aktiivisesti julkiseen keskusteluun talouden ti-
lanteesta sekä vaikutti aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

• EK jatkoi aktiivista tiedontuotantoa koko EK:n liittoyhteisön 
tarpeisiin. Vuoden aikana tehtiin neljä laajaa Suhdanneba-
rometria, kaksi Investointitiedustelua ja 12 Luottamusin-
dikaattorijulkistusta. Lisäksi tehtiin kaksi Pk-Pulssikyselyä, 
Maaseutupulssi, Kasvuyrittäjyyskatsaus ja Mittelstand-selvi-
tys sekä koronakyselyjä yritysten ajantasaisen tilannekuvan 
päivittämiseksi. Vuonna 2021 tuotettuihin palkkatilastoihin 
kerättiin palkkatiedot noin 700 000:sta EK:n jäsenyritysten 
työntekijästä.
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Vastuualueen edunvalvonta keskittyy seuraaville osa-alueille: 
– EU-edunvalvonta
– Kauppapolitiikka ja kansainvälinen kauppa
– Liikenne, energia, ympäristö ja ilmasto
– Yrittäjyys ja vastuullisuus

Merkittävä osa jäsenyritysten toimintaympäristöön vaikuttavasta yrityssääntelystä 
tulee Euroopan unionista. EU-edunvalvontaa tehdään EK:ssa aktiivisesti sekä 
Helsingissä että paikan päällä Brysselin toimistossa. EK:n Brysselin toimisto 
vaikuttaa yhdessä Helsingin asiantuntijoiden kanssa etulinjassa valmistelussa 
oleviin lakiesityksiin ja niiden sisältöön. Ensisijaisia EU-vaikuttamiskohteita ovat 
Euroopan komissio, parlamentti sekä Suomen hallitus ja eri vastuuministeriöt. EU-
edunvalvonnassa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. pohjoismaisten sisarjärjestöjen 
ja eurooppalaisen keskusjärjestö BusinessEuropen kanssa. Edunvalvonnassa 
korostuvat mm. Kauppa- teollisuus-, kilpailu- ja ilmastopolitiikka sekä digi-, 
vastuullisuus- ja finanssisääntely.

Kansallista edunvalvontaa tehdään eritoten yrittäjyyttä, elinkeino-, ilmasto-, 
liikenne- ja ympäristöpolitiikkaa koskevissa asioissa. Ensisijaisena kohderyhmänä 
tällöin ovat eri sektoriministeriöt, poliittiset päättäjät ja virkamiehet.  

EU-asiat

• EK panosti vahvasti EU-edunvalvontaan.  EK nosti ajankoh-
taisia EU-teemoja aktiivisesti julkiseen keskusteluun sekä 
kotimaassa että Brysselissä. Keskeisiksi aiheiksi vuonna 
2021 nousivat mm. EU:n elpymispaketti ja sitä koskeva 
kansallinen suunnitelma sekä talouspolitiikan tulevaisuus, 
energia- ja ilmastosääntely, kestävän rahoituksen taksono-
mia, vastuullisuus, EU:n kilpailupolitiikan linjaukset ja uusi 
teollisuuspolitiikka, osaaminen, Basel III ja Suomen EU-
vaikuttaminen. EK toi esiin elinkeinoelämän avainhuolet ja 
ratkaisuehdotukset suoraan päättäjille.

• EK ja yritysjohtajat välittivät vahvan viestin suomalaispäät-
täjille siitä, että Suomen etu on tukea EU:n elpymispakettia 
sen ongelmista huolimatta.  Lisäksi EK:n tuomia elinkeino-
elämän viestejä kuultiin elpymispaketista rahoitettavan kan-
sallisen Kestävän kasvun ohjelman sisällössä ja toteutukses-

sa. EK informoi yrityksiä Suomen kestävän kasvun ohjelman 
sisällöstä ja yritysrahoituksesta. Huomio oli myös muiden 
EU-maiden elpymissuunnitelmissa ja niiden liiketoiminnal-
listen mahdollisuuksien hyödyntämisessä yhdessä yritysten, 
ulkoministeriön ja Business Finlandin kanssa. EK piti poh-
joismaisten kollegajärjestöjen kanssa esillä tarvetta riittäville 
EU-tason valvontamekanismeille, jotta elpymisrahoitus käy-
tetään oikein.

• EK julkisti syksyllä elinkeinoelämän esitykset siitä, millainen 
talouspolitiikka ajaisi koronanjälkeisessä uudessa tilantees-
sa parhaiten Suomen ja kansantaloutemme etua. Linjaukset 
laadittiin EK:n hallituksen jäsenen Timo Ritakallion johta-
massa työryhmässä.

•  EK:n edustaja oli mukana Euroopan tulevaisuuskonferens-
sin täysistunnossa. Konferenssissa keskustellaan Euroopan 
ajankohtaisista haasteista ja tavoitteista

Yrittäjyys ja 
elinkeinopolitiikka 
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•  EK järjesti virtuaalisten keskustelutilaisuuksien sarjan suo-
malaisille europarlamentaarikoille, heidän avustajilleen ja 
tapasi myös muita avainpäättäjiä EU-instituutioissa. 

• EK Bryssel organisoi uuden EK Plux Talks -webinaarisarjan 
päättäjille, yrityksille ja EK:n jäsenliitoille. Sarjan aiheina 
olivat mm. kestävän rahoituksen taksonomia, tekstiilite-
ollisuuden kestävyysasiat, tulevaisuuden osaaminen sekä 
Merkelin jälkeinen Saksa ja Euroopan tulevaisuus. Tilai-
suuksia ja päättäjätapaamisia järjestettiin myös yhdessä 
pohjoismaisten elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

• Kestävän rahoituksen taksonomiassa EK ajoi teknologia-
neutraliteettia, markkinaehtoista luokittelua sekä kohtuul-
lisuutta yritysraportointiin. EK tuki myös ydinvoiman ja kaa-
sun sisällyttämistä ilmastokriteereihin. 

• EK toi yhdessä pohjoismaisten kollegajärjestöjen kanssa 
aktiivisesti esille elinkeinoelämän näkemykset EU:n kilpai-
lupolitiikan uudistamiseen. Euroopan komission esitys oli 
torjuntavoitto ja monilta osin elinkeinoelämän näkemysten 
mukainen. Suomalaisen elinkeinoelämän näkemystä EU:n 
teollisuuspolitiikkaan viedään eteenpäin mm. EU:n Indust-
rial Forumin kautta.

• EU pyrkii lisäämään toimivaltaansa työelämän sääntelyssä. 
EK:n agendalla 2021 olivat etenkin minimipalkka, palkkalä-
pinäkyvyys, etätyön sääntely sekä alustataloustyö. 

• Yritysvastuuasioissa EK kannattaa kohtuullista ja pelikent-
tää tasoittavaa sääntelyä. Uutta yrityshallintodirektiiviä EK 
ei kannata. Suomalaiset yritykset suhtautuvat vastuullisuu-
teen vakavasti. Elinkeinoelämän ääntä tarvitaan myös glo-
baalien käytäntöjen parantamiseen. 

• EK seurasi laajasti digiagendaa, jossa korostuvat digitaaliset 
palvelut ja markkinat, tekoälyn sääntely sekä datan hallin-
nointi. 

• Energia- ja ilmastoasiat sekä komission kesällä 2021 anta-
ma Fit for 55 -paketti olivat yksi keskeisistä edunvalvonnan 
kokonaisuuksista. EK viesti laajasti EU-päättäjille elinkeino-
elämän kantoja ja piti myös puheenvuorot FitFor55 -paketin 
sidosryhmäkuulemisissa Euroopan parlamentissa. EK myös 
koordinoi elinkeinoelämän konsultaatiovastauksia komissi-
olle yhdessä jäsenliittojen kanssa. 

• Ympäristö- ja kiertotalousasioissa EK keskittyi teollisuuden 
päästöihin, akkuasetukseen, biodiversiteettiin ja luontoka-
toon, kiertotalouteen, arktiseen strategiaan sekä kestävään 
tuotepolitiikkaan. Näistä laadittiin myös yhteiset kantapa-
perit pohjoismaiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. 

• EK tapasi komissiota myös kauppapolitiikasta useita kerto-
ja ja informoi komissiota EK:n ja ulkoministeriön yhteisestä 
“Yhdysvallat vs. Kiina” -selvityksestä. 

Kansainvälinen kauppa ja kauppapolitiikka

• EK vaikutti Suomen hallituksen EU- ja kauppapoliittisiin lin-
jauksiin menestyksekkäästi. Erityisesti kannat monenkeski-
sen WTO-kauppajärjestelmän vahvistamiseksi sekä markki-
noillepääsyn helpottamiseksi EU-kauppasopimusten avulla 
tulivat hyvin huomioiduiksi. 

• Euroopan komissio esitteli helmikuussa 2021 uuden EU:n 
kauppapoliittisen strategian, jota EK kommentoi suoraan 
komissiolle ja parlamentille sekä Suomen hallitukselle että 
BusinessEuropelle. On tärkeää , että samalla kun EU:n on 
jatkettava kaupan vapauttamista, on myös kehitettävä EU:n 
keinoja ehkäistä markkinavääristymiä ja epäreilua kilpailua 
EU- ja WTO-sääntöjen puitteissa.

•  EK:n edustaja oli mukana ulkomaankauppaministerin aset-
tamassa kauppapoliittisessa neuvotteluryhmässä, joka 
pyrki luomaan kattavan tilannekuvan koronakriisin negatii-
visista vaikutuksista ja uhkista ulkomaankaupalle sekä sel-
vittämään eri viranomaisten kesken keinoja, joilla ongelmia 
voidaan minimoida. Ryhmä käsittelee ulkomaankauppaa 
laajasti huomioiden vientiin, tuontiin ja logistiikkaan liittyvät 
kysymykset.

• Ulkoministeriön kanssa tehtiin luottamuksellisesta työ-
tä yhdessä yritysten kanssa, miten USA:n ja Kiina kiihtyvä 
teknologinen valtakamppailu voi vaikuttaa eri toimialojen 
suomalaisyrityksiin. Kesäkuussa yhdessä julkaisimme ra-
portin suurvaltasuhteiden vaikutuksista suomalaisyrityksiin 
ja Suomeen. 

• Seurasimme tiiviisti EU:n vapaakauppaneuvotteluita ja ke-
räsimme yritysten näkemyksiä Suomen valtiolle ja Euroopan 
komissiolle neuvotteluita varten. Erityisesti seurasimme 
EU:n kauppasuhteiden kehittymistä USA:n ja Kiinan kanssa, 
koska niihin liittyy suomalaisyrityksillä vahvoja intressejä. 
EK seurasi myös kesken olevia kauppaneuvotteluja mm. 
Meksikon, Chilen, Australian ja Uuden Seelannin kanssa. EK 
on korostanut, että jo neuvotellut kauppasopimukset olisi 
saatava nopeammin voimaan ja toimeenpantua sekä niiden 
noudattamista valvottaisiin tehostetusti. 

• EK osallistui aktiivisesti EU:n ja USA:n, sekä Suomen ja 
USA:n kauppasuhteiden kehittämiseen. Ennen muuta Bu-
sinessEurope aktivoi EU:ta olemaan aktiivinen ja ratkai-
suhakuinen presidentti Bidenin hallinnon suuntaan, jotta 
terästullit päästäisiin purkamaan ja yhteisistä säännöistä 
sopimaan muun muassa digitaalisten palvelujen ja hiilidiok-
sidipäästöjen osalta. 

• Kiina-edunvalvontansa vahvistamiseksi EK osallistui ak-
tiivisesti BusinessEuropen Kiina-kannanmuodostukseen. 
Lisäksi EK edisti yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja 
vahvisti yritysten ja hallinnon välistä dialogia järjestämänsä 
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Suomi-Kiina innovatiivisen liiketoiminnan komitean puit-
teissa. 

• Venäjän osalta jatkettiin EU-tason vaikuttamista ja realisti-
sen tilannekuvan ylläpitoa yhteistyössä East Officen kanssa 
ja mm. BusinessEuropen Venäjä-työryhmän puheenjohta-
jan roolissa. Jännitteet Ukrainassa alkoivat kasvaa loppu-
vuodesta merkittävästi, jossa yhteydessä aktivoitiin tiivis 
pakotekoordinaatio ulkoministeriön ja BusinessEuropen 
kanssa.

• EK seurasi tiivisti Suomen ja Euroopan komission Afrikka-
strategioiden toimeenpanoa. EK on korostanut tarvetta tii-
vistää kauppa- ja kehityspolitiikan käytännön toteutusta ja 
kehitysrahoituksen parempaa hyödyntämistä Suomessa. 

• Neljättä vuotta jatkuvan EK:n ja Business Finlandin GIPP-
yhteisohjelman puitteissa edistettiin virallisen tarjouskil-
pailun ulkopuolista vientiä ja investointeja Suomen tulevien 
hävittäjähankintojen yhteydessä. Tämän vuoden toimenpi-
teitä toteutettiin mm. ilmailu- ja energiasektoreilla, vaikka 
pandemiatilanne rajoitti suunniteltujen verkostoitumistilai-
suuksien järjestämistä. Suomen hävittäjäpäätöksen jälkeen 
käynnistettiin toimet yhteistyömallin luomiseksi USA:n 
hallinnon sekä Lockheed Martinin ja tämän kumppaneiden 
kanssa.

• EK osallistui tiivistii myös vienninedistämisen ja kansainvä-
lisen kasvun ohjelman käytännön toteuttamiseen ja Team 
Finland-palveluiden kehittämiseen mukaan lukien vien-
ninrahoituksen kehittäminen. EK on vaatinut hallitukselta 
ripeitä toimia, että Finnvera voisi aloittaa pienempiä vien-
tikauppoja koskevien suorien ostajaluottojen tarjoamisen, 
mikä poistaisi markkinapuutteen ja edistäisi pk-yritysten 
vientikaupan kehittymistä pandemian jälkeisessä.

Liikenne, energia ja ympäristö

• EK:n edisti Suomen vähähiilisyystiekarttojen kansainvälistä 
näkyvyyttä tekemällä niistä englanninkielisen yhteenvedon, 
esittelymateriaalin, somevideon ja nettisivut www.clima-
te2035.fi, jotka julkaistiin Glasgow'n ilmastokokouksen 
yhteydessä. EK esitteli aineistoja myös Glasgow'ssa EU-
komission paviljongissa järjestetyssä tilaisuudessa yhdessä 
Viron ympäristöministeriön ja ruotsalaisen Stockholm Envi-
ronment Instituten kanssa.

• EK vaikutti palvelualojen sähköveron yleisen alentamisen 
puolesta. Sähköveron alentamisessa onnistuttiin mm. kier-
rätysteollisuuden, datakeskusten ja suurten lämpöpump-
pujen osalta. EK sai liittojen kanssa näkemyksiään hyvin 
läpi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukilain 
valmistelussa. 

• EK vaikutti keväällä EU:n energia- ja ilmastolakipakettieh-
dotukseen (Fit for 55) mm. komission kuulemisissa, tapaa-

misilla, pohjoismaisella yhteistyöllä ja BusinessEuropessa. 
EK:n viestit näkyivät laajasti mediassa lakipaketin julkis-
tuksen jälkeen heinäkuussa. EK osallistui Suomen kannan 
muodostukseen vahvasti, mm. noin 20 eduskuntakuulemi-
sessa.  Suomea erityisesti koskettavassa meriliikennetee-
massa EK vaikutti laajassa järjestöyhteistyössä vaikutusten 
arviointiin ja talvimerenkulun hyvittämiseen meriliikenteen 
kasvihuonekaasujen vähentämisessä. 

• EK vaikutti kansallisen keskipitkän aikavälin ilmastosuunni-
telman ja energia- ja ilmastostrategian valmisteluun painot-
taen erityisesti tiekarttojen hyödyntämistä, yritysten roolia, 
kustannustehokkuutta, markkinaehtoisuutta ja teknologia-
neutraaliutta. EK vaikutti vahvasti siihen, että Suomen kan-
sallisesta elvytyspaketista 50 % kohdennetaan hiilineut-
raaleihin teknologioihin ja investointeihin. Lisäksi EK aktivoi 
keskustelua yritysten vapaaehtoisten päästökompensoin-
tien edistämisestä Suomessa. 

• EK vaikutti siihen, että valtakunnallisessa liikennejärjestel-
mäsuunnitelmassa perusväylänpidon rahoitusta nostettiin 
vuosille 2021–2032. Investointeja suunnitellaan hyvin rai-
deliikenteeseen, mutta pääteiden kehittämisrahoitus ei ole 
riittävää. 

• EK ja liikenne- ja logistiikka-alat vaikuttivat siihen, että lii-
kenteen päästöjä vähennetään tuilla ja kannusteilla, uu-
distamalla ajoneuvokantaa sekä edistämällä vähähiilisiä ja 
päästöttömiä käyttövoimia. Tieliikenteelle ei kohdennettu 
uusia veronkorotuksia tai maksuja.

• EK ja useat järjestöt pitivät kaavoitus- ja rakennuslakiluon-
nosta epäonnistuneena ja esittivät valmistelun jatkamissa 
asiantuntijatyöryhmässä. Elinkeinoelämän tavoitteena on 
kaavatasojen vähentäminen sekä yksityisten oikeus tehdä 
kaava-aloite ja laatia kaavaehdotus omassa hankkeessaan 
kunnan hyväksymällä tavalla.  

• EK vaikutti luonnonsuojelulain uudistukseen sekä ympäris-
tövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämi-
seen.

Yrittäjyys

• EK vaikutti aktiivisesti hallituksen yrittäjyysstrategian sekä 
yrittäjyyden periaatepäätöksen sisältöön siten, että niissä 
huomioitiin yksin- ja pienyrittäjyyden ohella myös keski-
suurten työllistävien pk-yritysten merkittävä rooli. EK toi 
samalla esiin Suomen ns. Mittelstand-strategian tarpeen, 
tarpeen parantaa keskisuurten yritysten toimintaedellytyk-
siä sekä kasvattaa tätä yrityskokoluokkaa työllisyyden ja 
viennin kehittämiseksi.

• EK toimi vahvassa yhteistyössä jäsenliittojen kanssa yritys-
ten koronakriisitukien joustavoittamisen ja liiketoimintara-
joituksista aiheutuneiden oikeudenmukaisten korvausten 
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edistämiseksi. Vuoden 2021 aikana valmisteltiin muun mu-
assa kustannustuet 3-5, sulkukorvaukset sekä tapahtuma-
takuu.

• Vuosien vaikuttamistyön jälkeen saavutettiin päätös pk-yri-
tyksille Finnveran toimesta tarjottavien suorien vientiluot-
tojen käyttöönotosta. Arvioitu käyttöönottoajankohta kevät 
2022.

• EK:n edustaja valittiin syksyllä 2021 BusinessEuropen 
Entrepreneurship & SME Committeen puheenjohtajistoon. 
Syksyllä vaikutettiin onnistuneesti komitean prioriteettien 
määrittelyyn mm. finanssisääntelyn, vastuullisuus- ja di-
gitalisaatiokysymysten osalta. Kotimaassa vaikutettiin on-
nistuneesti Suomen pk-yrityksille ongelmallisen Basel III 
–kannan uudelleenarviointiin. 

• EK käynnisti marraskuussa 2021 investointiluvituksen su-
juvoittamiseen tulevassa hallitusohjelmassa tähtäävän “In-
vestoinnit liikkeelle” -hankkeen. Hankkeen tukena toimii 
jäsenliitoista koostuva työryhmä. 

• EK:n kansainvälisille yritysjohtajille ja osaajille perustama 
International Business Club –verkosto sekä sen Advisory 
Board jatkoivat toimintaansa. Verkoston jäsenille laadittiin 
järjestyksessään toinen kysely, jonka avulla kartoitettiin 
vastaajien kokemuksia Suomessa asumisesta ja työsken-
telystä. Kyselyn tulokset julkistettiin joulukuussa 2021 ja 
niitä käytettiin ulkomaisten osaajien rekrytointiin liittyvien 
pullonkaulojen edunvalvonnalliseen viestimiseen.

• Määritettiin EK:n yrittäjyyteen ja omistajuuteen liittyvät 
eduskuntavaalivaikuttamisen prioriteettiteemat:

 1) terve julkinen talous, 
2) osaajapula,

 3) kannustava verotus,
 4) työelämäasiat (mm. paikallisen sopimisen edistäminen), 

5) kotimainen omistajuus ja omistajanvaihdokset,
 6) investointiluvituksen sujuvoittaminen ja 
 7) Suomen Mittelstand-yrityskokoluokan vahvistamiseen 

tähtäävät toimet. 

• EK vaikutti onnistuneesti siihen, että Tilastokeskus aloitti 
omistajanvaihdoksia koskevien tilastojen laatimisen, jota 
voidaan hyödyntää vaikuttamistyössä. Omistajanvaihdosta 

harkitsee EK:n selvityksen mukaan 13 500 työnantajayri-
tystä.  

• EK vahvisti vastuullisuuteen liittyvää työtään luomalla mm. 
sisäisen ohjeistuksen ja julkaisemalla loppuvuodesta 2021 
Suomen ensimmäisen pk-työnantajayritysten vastuullisuu-
teen liittyvän tutkimuksen. Selvitystä hyödynnettiin koti-
maan ja EU-tason pk-sektoria koskevassa vastuullisuus-
edunvalvonnassa.

• EK:n Yrittäjävaltuuskunta lisäsi toiminta-aktiviteettiaan jär-
jestämällä suosittuja aamuinfoja ajankohtaisaiheista mm. 
rahoitusta, koronatilannetta ja osaajapulaa koskien. Lisäksi 
Yrittäjävaltuuskunnan jäsenien kanssa pilotoitiin alueellisen 
edunvalvonnan toimintamallia, jonka puitteissa vaikutettiin 
yrittäjien toimesta aktiivisesti mm. palkkojenpakkojulki-
suusesitykseen.  

• Aluetoiminnassa tehostettiin sisäistä organisoitumista ja 
jatkettiin kauppakamareiden kanssa hyviksi havaittuja ver-
kossa järjestettäviä Elinkeinoelämän foorumeita EK:n alu-
eellisen näkyvyyden edistämiseksi.

• EK:n Yrittäjävaltuuskunnan työryhmät toimivat aktiivisesti 
läpi vuoden. Vero- ja rahoitusryhmässä aloitettiin perin-
tö- ja lahjaverotusta koskevan eduskuntavaalilinjauksen 
valmistelu, kansainvälistymis- ja uudistumisryhmä myönsi 
Elinkeinoelämän palkinnot pk-yritysten kansainvälistymis-
työssä ansioituneille suurlähettiläille. 

Yrittäjyys ja 
elinkeinopolitiikka 
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Osaaminen ja 
digitalisaatio

Korkea osaaminen ja yritysten halu kasvaa ja innovoida ovat hyvinvointimme 
edellytys. Osaajapula on kriittisin yksittäinen tekijä kasvun esteenä ja se edellyttää 
monia ratkaisukeinoja. EK tavoittelee parhaita osaajia yritysten työntekijöiksi. 
Väestökehityksen vuoksi suomalaista osaamista pitää täydentää houkuttelemalla 
Suomeen kansainvälisiä osaajia. 

Koronakriisi vauhditti yritysten liiketoimintamurrosta, digitalisaation ja kestävän 
kasvun ratkaisuiden tarpeita globaalisti. Digitalisaatio ja datatalous ovat Suomelle 
iso mahdollisuus. Tarvitaan pelisäännöt datan hyödyntämiseen, tiivistä yhteistyötä 
julkisen sektorin kanssa sekä digitaalisen datataloutta edistävän infran ratkaisuja. 

• EK jatkoi menestyksekästä Digital Game Changers ekosys-
teemityötä ja järjesti useita webinaareja, joissa edelläkävi-
jäyritykset jakoivat kokemuksiaan. Osana hanketta koottiin ja 
julkaistiin edelläkävijäyritysten näkemyksiä jatkuvasta oppi-
misesta yrityksissä: Uutta osaamista ja oppimista digiajassa. 

• EK järjesti webinaarin digiosaamisesta Brysselin toimipis-
teen kanssa tavoitteena vaikuttaa EU-tason keskusteluun. 
Tilaisuus oli suunnattu komission, parlamentin ja Brysselin 
vaikuttajille ja se keräsi osallistujia myös kotimaasta. 

• EK koordinoi ja varmisti Suomen elinkeinoelämän linjat EU 
komission digikompassityöhön sekä vaikutti Suomen digi-
kompassin valmisteluun. Linjaukset ja periaatteet viestittiin 
laajasti mm. niin kotimaan päättäjille kuin Brysselin Suomen 
edustustoon ja komission virkamiehille.

• EK osallistui vahvasti parlamentaarisen TKI-työryhmän työ-
hön. Kaikki eduskuntapuolueet sitoutuvat tavoitteeseen nos-
taa tutkimus- ja kehittämismenot 4% BKT:sta vuoteen 2030 
mennessä.

• EK edisti pitkäjänteisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-
rahoituksen turvaamista, tutkimus- ja kehittämisrahoituksen 
nostamiseksi säädettävän lain vahvistamista ja normaalia 
kehyskautta pidempää T&K-rahoituksen suunnitelmaa.

• EK edisti pysyvän ja nykyistä laaja-alaisemman tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan verokannustimen käyttöönottoa.

• EK edisti Business Finlandin rahoitusta ja erityisesti veturi-
hankkeiden lisäämistä.  Veturit palauttavat kunnianhimoisen 
yhteistyön TKI-toimintaan.

• EK esitti työperäisen maahanmuuton täyskäännöstä, jotta 
tuplaisimme töihin tulijoiden määrän, nopeuttaisimme lupa-
käytäntöjä, tarjoaisimme parempia englanninkielisiä palve-
luita ja olisimme vastaanottavaisempia ulkomaalaisille työ-
elämässä. 

• EK:n vahvan vaikuttamisen tuloksena maan hallitus antoi 
esityksen D-viisumista, joka mahdollistaa pikakaista erityis-
asiantuntijoille ja start-up yrittäjille. EK edisti myös kansain-
välisten tutkijoiden ja opiskelijoiden mahdollisuuksia saada 
lupa nopeammin ja asia on valmistelussa.

• EK esityksestä Maahanmuuttovirasto ja ulkoasianministeriö 
saivat lisärahoitusta lupahallintoon ja myös lupaprosessien 
automatisoimiseksi. 

• EK kampanjoi yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa STAY 
in Finland teemalla, jotta kansainväliset opiskelijat työllis-
tyisivät Suomeen. EK myös edisti nuorten kesätyömahdolli-
suuksia varsin vaikeana pandemiakesänä. 

• EK järjesti suosittuja Digitreffejä laajalle joukolle yrityksiä, 
oppilaitoksia ja eri viranomaistahoja tavoitteena jakaa yh-
teistä ymmärrystä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista ja 
hyvistä käytännöistä digiosaamisen kehittämiseksi. 
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• EK teki useita avauksia yritysten osaajien varmistamiseksi 
hiilineutraaliin talouteen siirryttäessä.

• EK viesti vahvasti ja näkyvästi korkeakoulu- ja tiedepolitii-
kan kansainvälisen kilpailukyvyn ja laadun merkityksestä 
suomalaiselle elinkeinoelämälle. Työtä tehtiin tiiviisti EK:n 
ja yliopistojen hallitusten puheenjohtajien yhteistyönä.  

• EK rakensi uuden kontaktirekisterin ja siihen pohjautuvan 
osaamispaneelin, jonka avulla on mahdollista saada parem-
pi hyöty jäsenyritysten näkemyksistä jatkossa sekä hyödyn-
tää ajantasaista tietoa edunvalvonnassa. 

Osaaminen ja 
digitalisaatio
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Lainsäädäntö ja 
hallinto

Lainsäädäntö ja hallinto-vastuualue sisältää edunvalvonnan yrityslainsäädäntöä 
koskevissa asioissa sekä EK:n taloushallinnon, jäsenrekisterin ja ICT-asiat. 

Yrityslainsäädännön osalta EK vaikuttaa laaja-alaisesti yritysten toimintaympäristöä 
koskevaan sääntelyyn sen kilpailukykyisyyden varmistamiseksi. Keskeisiä ovat mm. 
markkinoiden avaamiseen, kilpailun edistämiseen ja kilpailuneutraliteettiin liittyvät 
kysymykset, yhtiöoikeus, corporate governance ja parempi sääntely, arvopaperi- ja 
rahoitusmarkkinoiden sääntely, immateriaalioikeuksia eli IPR:iä koskeva sääntely, 
digitalisaation ja datan käyttöön liittyvät sääntelykysymykset, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojasääntely sekä yritys- ja kyberturvallisuuteen ja riskienhallintaan 
liittyvät kysymykset. Korona-aikana keskiössä on ollut koronaan liittyvään sääntelyyn 
vaikuttaminen.

• Koronaan liittyvässä edunvalvonnassa EK on aktiivisesti tuo-
nut esiin vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja, joilla vältyttäisiin 
elinkeinotoiminnan rajoittamiselta riskit ja tautitilanteen hal-
linnan vaatimukset huomioon ottaen. EK mm. esitti syksyllä 
2021 käyttöönotettua koronatodistusta rajoitusten vaihtoeh-
tona jo alkuvuonna 2021. 

• Lokakuussa 2021 toteutui EK:n pitkään ajama laittoman uh-
kauksen syyteoikeuden laajentaminen. Laiton uhkaus, joka 
liittyy uhkauksen kohteen työtehtävään tai julkiseen luotta-
mustehtävään on jatkossa virallisen syytteen alainen. EK ajaa 
edelleen myös yrityslähestymiskiellon käyttöönottoa.

• Digisääntelyyn liittyvän edunvalvonnan painopiste oli EU-ta-
solla. EK edisti EU:n digilainsäädännön valmistelussa ratkai-
suja, jotka tukevat eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, 
lisäävät oikeusvarmuutta ja tasaavat kilpailuedellytyksiä di-
gitaalisilla sisämarkkinoilla.

• Kuluttajansuojasääntelyssä EK toimi sekä kansallisella että 
EU-tasolla kuluttajasääntelyn harmonisoimiseksi ja EU-tason 
lainsäädäntöratkaisujen tasapainoisuuden edistämiseksi. 

• Taksonomiassa EK on ajanut teknologianeutraliteettia ja vih-
reää siirtymää markkinaehtoisesti mahdollistavaa luokitte-
lua ja sijoittajien kannalta lisäarvoa tuovaa yritysraportointia. 

• EK myötävaikutti ydinvoiman ja kaasun sisällyttämiseen tak-
sonomiakriteereihin.

• EK vaikutti listautumisten ja listalla olemisen edistämiseen 
EU:n pääomamarkkinaunionin hankkeissa. 

• EK vaikutti sote-alan julkisten yhtiöiden sidosyksikköjen 
ulosmyyntirajan tilapäisen jouston rajoittamiseksi määräai-
kaisesti vain vuoteen 2022. 

• EK toi aktiivisesti esille Työkanava Oy:n perustamiseen liit-
tyviä kilpailuongelmia ja edellytti niiden ratkaisemista ennen 
asiassa etenemistä. 

• EK osallistui aktiivisesti Business Europen kautta keskeisiin 
edunvalvonnallisiin hankkeisiin, kuten kolmansien maiden 
kiellettyjen valtiontukien sääntelyyn vaikuttamiseen. 

• EK kiinnitti huomiota tarpeeseen palvelusetelien arvon pi-
tämiseen kilpailukykyisenä. Korona-ajan valtionosuuksien 
kanavointi palveluntuottajille takkusi eräissä kunnissa, ja EK 
osallistui neuvotteluihin järkevän lopputuloksen saamiseksi.

• EK laati kilpailulain muutosten johdosta jäsenliitoille ohjeet 
tarkastustilanteiden varalta, sekä koulutti jäsenliittoja kilpai-
luasioissa. 

• EK vaikutti avoimuus-, eli ns. lobbarirekisterin valmisteluun 
rekisterin toimivuuden varmistamiseksi ja avoimuustavoit-
teiden saavuttamiseksi. Avoimuusrekisteri on tarkoitus saa-
da käyttöön vuonna 2023. 

• EK oli aktiivisesti mukana ilmoittajansuojadirektiivin kansal-
lisen täytäntöönpanon valmistelussa. 
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• EK vaikutti yhteisölainsäädännön pysyväksi muuttamiseksi 
sujuvan etä- ja hybridiosallistumisen mahdollistamiseksi.

• EK edisti ihmisoikeuksien toteutumista edistävän yritysvas-
tuusääntelyn rakentamista kansainvälisin ja EU-tason ratkai-
suin tehottoman kansallisen yritysvastuulain asemesta. 

• EK toi esille Pohjoismaisen corporate governance -mallin 
etuja ja vaikutti edelleen vahvasti EU-tason sustainable cor-
porate governance -hankkeeseen korostaen, ettei toimivia 
yritysten hallinnoinnin rakenteita tule hämärtää. 

• EK oli mukana mukana visioimassa kansallisen IPR-strate-
gian tavoitteita ja toimeenpanoa. 

 

Lainsäädäntö ja 
hallinto
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Viestintä

EK:n viestinnällä varmistetaan, että päättäjillä on riittävästi oikeaa tietoa 
suomalaisen elinkeinoelämän tilanteesta ja näkymistä päätöksenteon pohjaksi. 
Viestinnän keinoin vaikutetaan myös siihen, että kansalaisten ja päättäjien mielikuva 
elinkeinoelämästä hyvinvointiyhteiskunnan mahdollistajana monipuolistuu ja 
paranee. EK:n maine erityisesti keskeisten sidosryhmien eli päättäjien ja median 
silmissä on oltava hyvällä tasolla, jotta EK:n viesteihin luotetaan ja elinkeinoelämän 
näkemykset saadaan kuuluviin.  

EK on tunnettu ja seurattu elinkeinoelämän edustaja ja puoles-
tapuhuja. EK ja sen edustajat ovat julkisuudessa erittäin paljon. 
Esimerkiksi Jyri Häkämiehestä oli vuonna 2021 yli tuhat media-
osumaa, EK:sta lähes 8 000. Huomattava osa medianäkyvyy-
destä tulee keskeisten, valtakunnallisten medioiden artikkeleis-
ta ja ohjelmista. Merkille pantavaa on julkisuudessa läpimen-
neiden viestien aiheet ja sävy: ansaittu julkisuus on ollut pitkälti 
suunnitellun ja toivotun mukaista. 

Perinteisen median lisäksi EK näkyy runsaasti sosiaalisessa me-
diassa. Vaikuttajaviestinnän pääkanava on Twitter, jossa EK:lla 
oli vuoden 2021 lopussa lähes 31.000 seuraajaa. Twiitit saivat 
yhteensä 5,7 miljoonaa näyttökertaa.

LinkedIn on ennen kaikkea yritysviestinnän kanava. EK:n Lin-
kedIn-viestien kohderyhmänä ovat yritysjohtajat ja elinkeino-
elämän keskeiset edustajat sekä yritysten HR-asiantuntijat. 
Vuoden lopussa EK:lla oli LinkedInissä noin 4 300 seuraajaa. 
Orgaanisia näyttökertoja oli yhteensä lähes 330.000.

Instagramissa painotetaan EK:n mielikuvaviestintää. Keskeis-
ten sidosryhmien lisäksi Instagramissa kohderyhmää on suuri 
yleisö. Kanavalla painotetaan yritys- ja henkilötarinoita. Yritys-
tarinoilla vahvistetaan mielikuvaa vastuullisuudesta ja yritysten 
roolista hyvinvointiyhteiskunnan perustan rakentajana. EK:n 
Instagram-seuraajia oli vuoden lopussa hieman yli 1.000 ja 
viesteillä oli vuoden aikana noin 32.000 näyttökertaa.

Syksyllä 2021 tehtiin myös vaikuttajayhteistyötä talousviestin-
tään Instagramissa keskittyvän, arvostetun somevaikuttajan 
Merja Mähkän kanssa. Kymmenen tarinaa kansantaloudesta 
saivat yhteensä yli 150000 näyttökertaa ja runsaasti komment-
teja. Tulosta voi pitää erittäin hyvänä. 

Organisaatiotileillä julkaistuja viestejä suuremman huomion 
saavat aina EK:n asiantuntijoiden omat someviestit. EK:n asi-
antuntijat ovat kasvavassa määrin ottaneet sosiaalisen median, 
eritoten Twitterin, oman vaikuttamistyönsä kanavaksi. Muun 
muassa osaamiseen, työelämään, talouteen ja ajankohtaisiin 
poliittisiin kysymyksiin asiantuntijat ottivat aktiivisesti kantaa 
ja parhaimmat saivat huomattavaa näkyvyyttä elinkeinoelämän 
vaatimuksille. EK:n henkilökuntaa valmennetaan jatkuvasti se-
kä media- että someviestinnässä. 

Vuonna 2021 EK:n ulkoisessa viestinnässä 
korostuivat seuraavat teemat: 

• Koronakriisin hoitoon liittyvät esitykset ja kannanotot. Esi-
tykset työterveyshuollon roolin kasvattamisesta rokotuksis-
sa, koronapassin käytön aloitus, kritiikki koronarajoitusten 
ajoituksesta ja mitoituksesta sekä kritiikki päätöksenteon 
hitaudesta koronapandemian hoidosta.

• Huoli maan hallituksen taloudenpidosta. Kritiikki velkataa-
kan kestämättömästä kasvattamisesta, työllisyystoimien 
vaatimattomuus. Kritiikkiä annettu erityisesti maan hallituk-
sen kehys- ja budjettiriihien yhteydessä.

• Huoli osaajien saatavuudesta ja ratkaisuehdotukset osaaja-
pulaan. Esitykset työperäisen maahanmuuton merkittävästä 
helpottamisesta ja kalliiden ja passivoivien kannustinloukku-
jen purkamisesta. 

• Ilmastonmuutoksen torjunta. EK:n näkökulmana yritysten 
rooli ilmastonmuutoksen ratkaisijana. Jäsenliittojen vähähii-
lisyystiekarttojen esittely Glasgow’n ilmastokokouksessa. 
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Viestintä

• Investoinnit liikkeelle. Näyttävä lähtölaukaus reformihank-
keelle, jolla ratkaistaan yritysten lupabyrokratiaa ja sujuvoi-
tetaan viranomaisprosesseja. 

• EU isojen valintojen äärellä. Näkyvyyttä EU:n talouspolitii-
kan aloitteilla ja elpymisrahoituksen hyötyjen perustelijana. 
Medianäkyvyyttä myös kauppapolitiikan teemoissa. Kau-
pallinen yhteistyö Kauppalehden Eurooppa edellä -podcas-
tissa. 

• Elinkeinoelämän suhdanne- ja luottamusbarometrit sekä 
useat eri yrityskyselyt. Ajantasaista tietoa elinkeinoelämän 
tilanteesta ja näkymistä. Yritysesimerkkien hyödyntäminen.

 
• Työmarkkinakierros. Uudistuva työelämä vs. vanhentuneet 

käytännöt, vientivetoisen työmarkkinamallin puolesta pu-
huminen, kova kritiikki ylimitoitetuille lakoille, toimialakoh-
taisten työehtosopimusten julkistaminen. 

• Vastuullisuus läpileikkaavana teemana. Pk-sektorin näkö-
kulman esiintuominen lanseeraamalla Pk-yritysten vastuul-
lisuusbarometri. 

Koronakriisin hoitoon liittyvässä viestinnässä tehtiin yhteistyö-
tä myös muiden elinkeinoelämän etujärjestöjen ja työmark-
kinakeskusjärjestöjen kanssa. Yhteiset kannanotot eritoten 
työmarkkinajärjestöjen kanssa saivat mediassa vielä omiakin 
kannanottoja enemmän huomiota.  

Huhtikuussa 2021 viestinnän strategista suunnitelmaa päivi-
tettiin. Suunnitelmassa määritettiin ajankohtais- ja päättäjävi-
estinnän, mielikuvaviestinnän ja viestintäosaamisen kehittä-
misen strategiset tavoitteet ja kirkastettiin mittarit. Uudessa 
suunnitelmassa korostettiin aiempaa enemmän viestinnän 
liittoyhteistyön merkitystä. EK:n jäsenliittojen viestintäyhteis-
työhön tuotettiin uusi hallinnollinen malli ja alettiin toteuttaa 
painotettuihin teemoihin liittyviä yhteisiä viestintähankkeita. 
Viestinnän viikkokirjettä uudistettiin palvelevaan aiempaa sy-
vällisemmin liittoyhteisön tietotarpeita EK:n viestinnän teke-
misestä ja toteumasta. 
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Yhtiöt

EK-Tieto Oy on EK:n kokonaan omistama koulutuspalveluja 
tarjoava yhtiö̈. Yhtiö̈ järjestää̈ EK:n jäsenille suunnattua edullista 
koulutusta erityisesti työsuhdeasioissa, verotuksessa ja yritys- 
turvallisuudessa. 

Koronaepidemian vuoksi lähes kaikki koulutustilaisuudet järjes-
tettiin pelkkinä etäkoulutuksina. Merkittävimmän poikkeuksen 
muodostivat kertomusvuoden lopussa pidetyt ennakkoperintää 
koskevat koulutukset. Koulutustilaisuuksia pidettiin koronaepi-
demian jatkumisesta huolimatta huomattavasti edellistä vuotta 
enemmän, ja myös osanottajamäärät kasvoivat tuntuvasti. EK-
Tieto Oy järjesti kertomusvuoden aikana 58 koulutustilaisuutta, 
joihin osallistui yhteensä̈ noin 1.646 henkilöä̈. Suosituimpia ai-
heita olivat ennakkoperintää̈ ja uutta yhteistoimintalakia koske-
vat koulutustilaisuudet. 

EK-Tiedon toiminta on EK:n jäsenilleen tarjoamaa maksullista 
lisäpalvelua. Kouluttajina toimivat pääsääntöisesti EK:n ja ja 
EK:n jäsenliittojen asiantuntijat. EK-Tieto Oy:n palveluksessa oli 
kertomusvuoden lopussa sivutoimisen toimitusjohtajan lisäksi 
kolme työntekijää̈. 

Työsuhdejuristit Oy ttarjoaa EK:n jäsenyrityksille ja ene-
nevässä määrin myös muille työnantajille maksullista oikeus-
apua työsuhderiidoissa sekä työoikeudellisissa konsultaatiois-
sa. EK-Tieto Oy omistaa Työsuhdejuristit Oy:n sataprosentti-
sesti. Työsuhdejuristit Oy:n palveluksessa oli kertomusvuoden 
lopussa päätoiminen toimitusjohtaja sekä kolme lakimiestä. 

Toimeksiantoja tuli yhtiölle niin EK:n jäsenliittojen kuin myös 
asiakasyritysten omien yhteydenottojen kautta. Yhtiölle tuli 
vuoden 2020 aikana 75 uutta toimeksiantoa, joista 31 toimek-
siantoa liittyi konsultaatioihin ja loput 44 erilaisiin vireillä oleviin 
oikeustapauksiin, muihin riita-asioihin sekä avustamisiin mm. 
yhteistoimintaneuvotteluissa tai esitutkinnassa. Tyypillisimmin 
toimeksiannot liittyivät työsuhteiden päättämistilanteisiin, palk-
katasa-arvoon sekä yhteistoimintamenettelyyn.

"Työoikeuden
syvällinen 

asiantuntija"

"Asiantuntijat 
apunasi"
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EK:n jäsenliitot 
ja hallitus

• Elintarviketeollisuusliitto ry
• Energiateollisuus ry
• Finanssiala ry
• Henkilöstöpalveluyritysten liitto ry
• Hyvinvointiala HALI ry
• Kaupan liitto ry
• Kemianteollisuus ry
• Kiinteistötyönantajat ry
• Logistiikkayritysten liitto ry
• Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Puheenjohtaja Diplomi-insinööri Jaana Tuominen

Varapuheenjohtajat Pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj
 Toimitusjohtaja Tuomas Pere, Pintos Oy

Työvaliokunta Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
 Toimitusjohtaja Ville Iho, Suomen Terveystalo Oy
 Hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen, Ensto Oy
 Pääjohtaja Timo Ritakallio, OP Ryhmä
 Toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen, Borealis Polymers Oy
 Maajohtaja Mika Soini, NCC Suomi Oy
 Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Yleisradio Oy
 

Muut hallituksen jäsenet Hallituksen puheenjohtaja Harri Broman, Motonet Oy 
 Hallituksen puheenjohtaja Heikki Halmetoja, CHS Air and Sea Oy
 Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, Lassila & Tikanoja Oyj
 Toimitusjohtaja Olavi Huhtala, SSAB Europe Oy
 Toimitusjohtaja Annikka Hurme, Valio Oy
 Konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, Keskisuomalainen Oyj
 Toimitusjohtaja Matti Kariola, ManpowerGroup Oy  
 Toimitusjohtaja Aki Käyhkö, Scandic Hotels Oy
 Toimitusjohtaja Juha Laurio, Lindström Oy
 Rehtori Ilkka Niemelä, Aalto yliopisto
 Toimitusjohtaja Arto Sutinen, Savon Voima Oyj
 Toimitusjohtaja Pekka Vauramo, Metso Outotec Oyj

• Medialiitto ry
• Palvelualojen työnantajat Palta ry
• Puusepänteollisuus ry
• Rakennusteollisuus RT ry
• Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto RASILA ry
• Satamaoperaattorit ry
• Sivistystyönantajat ry
• Suomen Tekstiili & Muoti ry
• Teknologiateollisuus ry
• Yhteinen Toimialaliitto ry

EK:n jäsenliitot vuoden 2021 lopussa

EK:n hallitus vuoden 2021 lopussa
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EK:n vuoden 2021 
edustajisto

Elintarviketeollisuusliitto ry 

Jäsen Maria Hanho  Vaissi Oy
Varajäsen  Juha Helokoski Eckes-Granini Finland Oy Ab 

Jäsen Johanna Sewón-Kievari Froneri Finland Oy
Varajäsen Jonas Idström  Unilever Finland Oy 

Jäsen Esa Mäki Apetit Oyj
Varajäsen  Erkki Järvinen Oy Snellman Ab 

Jäsen  Niklas Kumlin Helsingin Mylly Oy
Varajäsen  Miska Kuusela Myllyn Paras Finland Oy 

Jäsen  Thomas Isaksson Vaasan Oy
Varajäsen  Pasi Flinkman  Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab Vaajakoski 

Jäsen  Kalle Järvinen Oy Hartwall Ab
Varajäsen  Lauri Lundén Oy Lunden Ab Jalostaja 

Energiateollisuus ry 

Jäsen Elina Kivioja Vattenfall Oy
Varajäsen Riikka Hirvisalo-Oja Caruna Oy 

Jäsen Tapani Liuhala Elenia Oy
Varajäsen Ilkka Tykkyläinen Pohjolan Voima Oyj

Jäsen Esa Lindholm Kuopion Energia Oy
Varajäsen Stefan Damlin Vaasan Sähkö Oy

Jäsen Jouko Hokkanen KSS Rakennus Oy
Varajäsen Taisto Lehonmaa Suomen Energia-Urakointi Oy 

Jäsen Patrick Wackström Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
Varajäsen Kimmo Nurminen Paneliankosken Voima Oy 

Jäsen Aku Pyymäki Kymenlaakson Sähkö Oy
Varajäsen Markus Tykkyläinen Suur-Savon Sähkö Oy

Finanssiala ry 

Jäsen Katja Keitaanniemi OP Yrityspankki Oyj
Varajäsen Olli Lehtilä  Pohjola Vakuutus Oy 

Jäsen Sara Mella Nordea Bank Abp
Varajäsen Nina Arkilahti Nordea Bank Abp 

Jäsen Juha Koponen 
Varajäsen Jari Eklund 

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Jäsen Tarja Tyni  Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Varajäsen Hanne Katrama Svenska Handelsbanken Abp 

Jäsen Marcus Nysten  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttori

Varajäsen  Pekka Ylihurula S-Pankki Oy

Jäsen Tiina Nurmi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Varajäsen Pekka Pajamo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
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Jäsen Antti Kuljukka  Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Varajäsen Juha Hammarén Aktia Pankki Oyj 

Jäsen  Kim Forsström Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Varajäsen Kirsi Lauslahti Säästöpankkiliitto osk 

Jäsen Pekka Lemettinen POP Pankkikeskus osk
Varajäsen Maunu Lehtimäki  Evli Pankki Oyj 

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL 

Jäsen Anu Ahokas StaffPoint Oy
Varajäsen Minna Vanhala-Harmanen Barona Oy 

Jäsen Timo Hakkarainen Bolt. Works Oy
Varajäsen Jukka Illi  Biisoni Group Oy

Hyvinvointiala HALI ry 

Jäsen Sirpa Piiroinen Attendo Oy
Varajäsen Milja Saksi Luona Oy 

Jäsen Virpi Dufva Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
Varajäsen Päivi Kari KVPS Tukena Oy 

Jäsen Jarkko Jokinen  Oral Hammaslääkärit Oyj
Varajäsen Stefan Wentjärvi Esperi Palvelukoti Alma Oy 

Jäsen Minna Martikainen Pilke Päiväkodit Oy
Varajäsen Heidi Ruhala Oy Ankkalampi - Ankdammen Ab 

Jäsen Laura Räty Suomen Terveystalo Oy
Varajäsen Joni Aaltonen Pihlajalinna Hammasklinikat Oy 

Jäsen Petri Pohjonen Invalidiliitto ry
Varajäsen Juhani Pälve Debora Oy 

Jäsen Helena Ylikylä-Leiva Neuroliitto ry
Varajäsen Olli Holmström Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö sr 

Jäsen Hannu Ronkainen KK-Verve Oy
Varajäsen Teemu Annala Sospro Etelä-Pohjanmaa Oy 

Jäsen Kaisa Tarkkanen  Med Group Oy
Varajäsen Janne-Olli Järvenpää Mehiläinen Konserni Oy

Kaupan liitto ry 

Jäsen Mikael Kämpe Ramirent Finland Oy
Varajäsen Alexander Bargum Algol Oy 

Jäsen Harri Broman Broman Group Oy
Varajäsen Tom Terinkoski Autokiila

Jäsen Mikko Helander Kesko Oyj
Varajäsen Matti Mettälä Kesko Oyj 

Jäsen Teemu Rissanen R-kioski Oy
Varajäsen Arto Melanko Tempur Sealy Suomi Oy

Jäsen Antti Määttä Osuuskauppa Keskimaa
Varajäsen Susa Nikula Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK 

Jäsen Kai Kaasalainen Tamro Oyj
Varajäsen Anne Kariniemi Oriola Finland Oy 

Jäsen Toni Pokela K-citymarket Iso Omena
Varajäsen Jaana Hertsberg K-kauppiasliitto ry
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Jäsen Harri Päiväniemi Stark Suomi Oy
Varajäsen Tommi Lehtinen Shoe House Oy 

Jäsen Mikko Teittinen Bang & Bonsomer Group Oy
Varajäsen Daniel Ward Eurokangas Oy 

Jäsen Jari Laine Varusteleka Oy
Varajäsen Nina Ehrnrooth Partioaitta Oy 

Jäsen Johan Friman K Auto Oy
Varajäsen Heikki Häggkvist Wetteri Yhtiöt Oy 

Jäsen Nicholas Pennanen Lidl Suomi Ky
Varajäsen Onerva Pekkonen Circlum Farmasia Oy 

Jäsen Sam G Nieminen SGN Group Oy
Varajäsen Esa Silver Miele Oy 

Jäsen Jari Latvanen Stockmann Oyj Abp
Varajäsen Petri Heino Heinon Tukku Oy 

Jäsen Minna Kokka Suomalainen Kirjakauppa Oy
Varajäsen Petri Arvo Keskusautohalli Oy 

Jäsen Hannu Krook Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Varajäsen Juha Kivelä Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 

Kemianteollisuus ry 

Jäsen Markku Jokinen Sievin Jalkine Oy
Varajäsen Kalle Saarimaa Fortum Waste Solutions Oy 

Jäsen Antti Korpiniemi Berner Oy
Varajäsen Salla Roni-Poranen Borealis Polymers Oy 

Jäsen Joni Hautojärvi Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Varajäsen Minna Aila Neste Oyj 

Jäsen Timo Lappalainen Orion Oyj
Varajäsen Ulf Sjöblom Oy Forcit Ab 

Jäsen Erkki Solja Kiilto Oy
Varajäsen Kristiina Siiskonen Air Liquide Finland Oy 

Jäsen Olli Ylihärsilä Solenis Finland Oy
Varajäsen Tor Stendahl BASF Oy 

Jäsen Johanna Kouru Bayer Oy
Varajäsen Clas Palmberg Oy Woikoski Ab 

Jäsen Tommi Hevonoja Yara Suomi Oy
Varajäsen Tiina Isohanni Lumene Oy 

Jäsen Joachim Lund Oy ViskoTeepak Ab
Varajäsen Juha Hiironen Kraton Chemical Oy 

Kiinteistötyönantajat ry 

Jäsen Ismo Heikkonen RTK-Palvelu Oy
Varajäsen Juhapekka Joronen SOL Palvelut Oy 

Jäsen Jukka Jäämaa ISS Palvelut Oy
Varajäsen Sari Suono-Rasehorn ISS Palvelut Oy 

Jäsen Heli Karppinen Kajaanin Huoltokeskus Oy
Varajäsen Kari Vaija Eskolanmäen Kiinteistöpalvelut Oy 

Jäsen Kalevi Ranta Rovanapa Oy
Varajäsen Teemu Halenius Varissuon Lämpö Oy
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Logistiikkayritysten liitto ry  
  
Jäsen Riku Vainio Kuljetusliike Taipale Oy
Varajäsen Ville Vähälä Vähälä Logistics Oy

  
  
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry   
  
Jäsen Iris Mäkinen Mäntän Klubi Oy
Varajäsen Mika Tuhkanen Panimoravintola Beer Hunter’s Oy  

Jäsen Pasi Jääskeläinen Kettu ja Kana Oy
Varajäsen Mika Hämäläinen Vararengasravintolat Oy  

Jäsen Aku Vikström Royal Ravintolat Oy
Varajäsen Aki Käyhkö Scandic Hotels Oy 

Jäsen Henriikka Puolanne HOK-Elanto Liiketoiminta Oy
Varajäsen Kimmo Simberg Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa  

Jäsen Miikka Seppälä Tampereen Särkänniemi Oy
Varajäsen Jouni Palosaari Levi Ski Resort Oy Ltd 

Jäsen Tero Eskola Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy
Varajäsen Rami Korhonen Lapland Hotels Oy

  
  
Medialiitto ry  
    
Jäsen Alexander Lindholm Kustannusosakeyhtiö Otava
Varajäsen Pasi Vainio Kustannusosakeyhtiö Otava 

Jäsen Pia Kalsta Sanoma Media Finland Oy
Varajäsen Kaisa Ala-Laurila A-lehdet Oy 

  
  
Palvelualojen työnantajat PALTA ry  
   
Jäsen Pekka Sirviö Tampereen Raitiotie Oy
Varajäsen Rolf Jansson VR-Yhtymä Oy 

Jäsen Petteri Nurmi  Schenker Oy
Varajäsen Heikki Halmetoja CHS Air & Sea Oy 

Jäsen Janne Tarvainen Nordic Regional Airlines Oy
Varajäsen Tomi Viitanen Swissport Finland Oy  

Jäsen Jan Hanses Viking Line Abp
Varajäsen Margus Schults Tallink Silja Oy  

Jäsen Jarmo Nuora Rengasnuora Oy
Varajäsen Turkka Kuusisto KV Turva Oy  

Jäsen Jukka Leinonen DNA Oyj
Varajäsen Pauli Uusi-Kilponen Aina Group Oyj  

Jäsen Teemu Kalliala Audiovisual Producers Finland - APFI ry
Varajäsen Antti Väisänen Warner Bros. 
  International Television Production Finland Oy 

Jäsen Johannes Leppänen MTV Oy
Varajäsen Riina Hyytiä Dionysos Films Finland Oy 

Jäsen Ville Tamminen Caverion Suomi Oy
Varajäsen Noora Aro-Tuominen Aro Systems Oy  

Jäsen Juha Murtopuro Avarn Security Oy
Varajäsen Jarmo Mikkonen Securitas Oy 

Jäsen Juha Luusua Eltel Networks Oy
Varajäsen Mikko Vaahersalo Empower IN Oy
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Jäsen Veera Rautaheimo  LPR-arkkitehdit Oy
Varajäsen Mikko Laakso Gainer Oy 

Jäsen Kimmo Mäki Finavia Oyj
Varajäsen Raine Luojus Fintraffic Lennonvarmistus Oy 

Jäsen Pekka Mettälä  Grano Oy
Varajäsen Raine Luojus Air Navigation Services Finland Oy 

Jäsen Sami Asiakainen Yrityspalvelu Voima Oy
Varajäsen Tom Kaisla Eilakaisla Oy 

Jäsen Antti Rantalainen Rantalainen-Yhtiöt Oy
Varajäsen Mikko Akselin TietoAkseli Oy 

Jäsen Pekka Mettälä Grano Oy
Varajäsen Juho Ylinen Lowell Suomi Oy 

Jäsen Gita Kadambi Suomen kansallisooppera ja -baletti sr
Varajäsen Ari Eini Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral 

Jäsen Pauli Heikkilä Finnvera Oyj
Varajäsen Mikko Kautto Eläketurvakeskus  

Jäsen Juha S. Niemelä Metsähallitus
Varajäsen Jari Sarjo Senaatti-kiinteistöt 

Jäsen Outi Antila Kansaneläkelaitos
Varajäsen Nina Kopola Business Finland Oy

   
  
Puusepänteollisuus ry  
   
Jäsen Matti Rantaniemi Martela Oyj  
Varajäsen Arto Tiitinen Isku Interior Oy

  
   
Rakennusteollisuus RT ry   
  
Jäsen Pasi Pitkänen  Kumoni Oy Sisä-Suomi
Varajäsen Esa Kiiveri  Arkta Rakennus Oy 

Jäsen Mika Katajisto  Peab Oy
Varajäsen Matti Aho  Hartela Etelä-Suomi Oy  

Jäsen Hannu Anttonen  Jatke Julkisivut Oy
Varajäsen Antti Inkilä  YIT Oyj  

Jäsen Mikael Furu  Nordkalk Oy Ab
Varajäsen Mikael Fjäder  Rudus Oy  

Jäsen Miikka Riionheimo  Finnsementti Oy
Varajäsen Mikko Isotalo  Lujabetoni Oy  

Jäsen Pekka Piirala  Veljekset Paupek Oy
Varajäsen Marko Pakarinen  Meri-Porin Kuormaus Oy  

Jäsen Per Fjäder  Fjäder Group Oy
Varajäsen Mikael Tallqvist  Ab Tallqvist Infra Oy  

Jäsen Miika Sutinen  RS-Install Oy
Varajäsen Petri Vuori  Rauman Maalaus- ja Rakennushuolto Oy  

Jäsen Heikki Pesu  Are Oy
Varajäsen Mika Nikula  Maskun Talotekniikkatiimi Oy

   
  
Satamaoperaattorit ry  
   
Jäsen Markku Mäkipere Stevena Oy
Varajäsen Kimmo Lehtinen Finnsteve Oy Ab
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Sivistystyönantajat ry   
  
Jäsen Sari Lindblom Helsingin yliopisto
Varajäsen Jari Kuusisto Vaasan yliopisto 

Jäsen Tommi Forss Turun Aikuiskoulutussäätiö
Varajäsen Akseli Salmi  Ada Äijälän Koulu Oy 

Jäsen Stefan Johansson Axxell Utbildning Ab
Varajäsen Peter Gabrielsson Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 

Jäsen Antti Syväjärvi Lapin yliopisto
Varajäsen Päivi Mikkola  Turun yliopisto 

Jäsen Juha Järvinen Turun musiikinopetus Oy
Varajäsen Tuija Österman Suomen Kesäyliopistot R.Y. 

Jäsen Jussi Halttunen Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Varajäsen Mona Forsskåhl Yrkeshögskolan Arcada Ab

   
  
Suomen Tekstiili & Muoti ry   
  
Jäsen Pekka Nikkanen Image Wear Oy
Varajäsen Jarkko Järvinen Modelia Oy

   
  
Teknologiateollisuus ry    
  
Jäsen Antti Ala-Talkkari Veljekset Ala-Talkkari Oy
Varajäsen Marko Mäki-Haapoja  Reikälevy Oy 

Jäsen  J.T. Bergqvist  SATEL Oy
Varajäsen Juhani Lehti  Tampereen Konepajat Oy 

Jäsen Sami Ensio  Innofactor Oyj
Varajäsen Semi Korpela  Biohit Oyj  

Jäsen Mika Halttunen  Halton Oy Helsinki
Varajäsen Päivi Leiwo  Oilon Group Oy  

Jäsen Pekka Heikonen  Pemamek Oy
Varajäsen Antti Ranta  Konepaja Antti Ranta Oy  

Jäsen Antti Herlin  KONE Oyj
Varajäsen Harri Sjöholm  Robit Oyj  

Jäsen Jukka Hyryläinen  KATKO Oy
Varajäsen Mauri Kontu  Vahterus Oy  

Jäsen Pasi Laine  Valmet Oyj
Varajäsen Aaro Cantell  Normet Oy  

Jäsen Ville Laine  Lojer Oy
Varajäsen Kari Tuominen  Andritz Oy  

Jäsen Vesa Laisi  Vacon Oy
Varajäsen Jaakko Eskola  Wärtsilä Oyj Abp  

Jäsen Liisa Leino  Leino Group Oy
Varajäsen Jussi Aro  Purso Oy  

Jäsen Leena-Mari Lähteenmaa  CGI Suomi Oy
Varajäsen Tomi Parmasuo  Meconet Oy 

Jäsen Marjo Miettinen  Ensto Invest Oy
Varajäsen Nina Arvonen  Teknopower Oy  

Jäsen Markku Moilanen  Ramboll Finland Oy
Varajäsen Tuomo Haukkovaara  Oy IBM Finland Ab
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Jäsen Eero Mäkinen  Trafomic Oy
Varajäsen Tapani Kiiski  Raute Oyj 

Jäsen Jukka Nummi  Stala Group-konserni
Varajäsen Kalle Isotalo  Antti-Teollisuus Oy 

Jäsen Anne Nurminen  Helkone Group Oy
Varajäsen Satu Kiiskinen  TietoEVRY Oyj 

Jäsen Juha Näkki  Etteplan Oyj
Varajäsen Juha Telkkinen  Promentor Solutions Oy

Jäsen Jari Paasikivi Oras Oy
Varajäsen Heikki Käkönen  A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Jäsen Jorma Paturi  Propria Oy
Varajäsen Siamäk Naghian  Genelec Oy

Jäsen Tuomas Pere  Pintos Oy
Varajäsen Markku Varis  Sweco Finland Oy 

Jäsen Janne Pirttijoki  Ovako Imatra Oy Ab
Varajäsen Pekka Vauramo  Metso Outotec Oyj 

Jäsen Jouko Salo  Hollming Oy
Varajäsen Risto Käkelä  Avant Tecno Oy 

Jäsen Pekka Tiitinen  ABB Oy
Varajäsen Tommi Uitto  Nokia Solutions and Networks Oy 

Jäsen Antti Zitting  Sacotec Components Oy
Varajäsen Jouni Lievonen  Kavika Oy

  
  
Yhteinen Toimialaliitto ry   
  
Jäsen Jarmo Räsänen Olavi Räsänen Oy
Varajäsen Kari Annola Tuoretie Oy
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