
Älykäs, avoin Eurooppa

Keskitytään olennaiseen. Haetaan 
ratkaisuja. Ollaan käytännönläheisiä. 

Rakennetaan fiksua EU:ta. 

EK:n pääviestit 

Ilmastohaaste: kohti vähähiilistä 
taloutta

• EU:n kasvihuonekaasupäästöt nettonollaksi
vuonna 2050. Päästöt siis merkittävästi
pienemmiksi, jäljelle jäävät päästöt kompen-
soidaan hiilinieluilla, hiilen talteenotolla ja
varastoinnilla ja muilla uusilla teknologioilla.

• Ilmastopäästöille hintalappu maailmanlaa-
juisesti. Edistetään siis hiilen hinnoittelua
globaalisti.

• Valitaan viisaasti, mitä toimia tehdään.
Tehdään ne kustannustehokkaasti mutta
kunnianhimoisesti. Huolehditaan samalla
EU:n kilpailukyvystä.

• Ollaan aktiivisia EU:ssa niin, että hyviä
suomalaisia käytäntöjä saadaan levitetyksi.
Edistetään kiertotaloutta markkinalähtöisesti.
Puretaan lainsäädännön esteitä.

EK:n pääviestit

Avoimuuteen nojaavat 
sisämarkkinat ja kauppapolitiikka 

• Vaalitaan yhteisiä sisämarkkinoita. Pannaan
nykyistä paremmin täytäntöön jo olemassa
olevat säännöt.

• Ohjataan riittävästi rahaa tutkimus- ja
innovaatiotoimintaan. Sen vaikutukset lisäävät
vaurautta ja parantavat työllisyyttä.

• Varmistetaan, että Suomi hyötyy globalisaa-
tiosta myös tulevaisuudessa. Vahva EU auttaa
Suomea menestymään. Pidetään huolta EU:n
toimintakyvystä ja parannetaan sitä. Varmis-
tetaan kauppapolitiikalle riittävät resurssit.

• Jatketaan maailmankaupan vapauttamista.
Se on kaikkien etu, ja varsinkin Suomen
kaltaisen pienen ja vientiin nojaavan talouden.

• Vahvistetaan Maailman kauppajärjestö WTO:n
toimintakykyä. Sen avulla voidaan kehittää
tehokkaasti kaikille yhteisiä maailmankaupan
pelisääntöjä.

EK:n pääviestit

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus 

• Huolehditaan EU-kansalaisten turvallisuudesta.
Siinä tarvitaan myös EU-tason toimia.

• Ajatellaan turvallisuutta ennakoivasti:
edistetään taloudellista kehitystä Euroopan
lähialueilla. Jos ihmisillä on näkymiä omasta
ja perheidensä tulevaisuudesta, he voivat
rakentaa elämäänsä kotiseuduillaan.
Kehityspolitiikalla ehkäistään konflikteja.
Se on olennainen osa turvallisuuspolitiikkaa.

• Muuttoliike on tosiasia, ja me tarvitsemme
maahanmuuttoa. Tarvitsemme uusia
työntekijöitä ja uutta osaamista. Laitonta
maahanmuuttoa ei kuitenkaan saa sallia.
Valvotaan uskottavasti EU:n ulkorajoja
joka suunnalla.

Tiesitkö, että...

... lähes 17 000 suomalaista opiskelijaa, 
koululaista, aikuisopiskelijaa ja nuorta osallistui 
Erasmus+-ohjelmaan vuonna 2017
(Lähde: EU-komissio: Erasmus+ Fact Sheet 2019)

...eniten vaihtoon tai harjoitteluun lähti Helsingin 
yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Metropolia 
ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Suomeen 
tuli noin 8700 opiskelijaa tai harjoittelijaa ja noin 
2600 opetushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.
(Lähde: EU-komissio: Erasmus+ Fact Sheet 2019) 

... 81 % suomalaisista nuorista pitää Suomen 
EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. 89 % nuorista 
identifioi itsensä EU-kansalaisiksi. Eurooppalainen 
identiteetti vaikuttaa olevan vahvempi kuin oman 
paikkakunnan identiteetti.

... 76 % nuorista ajattelee, että ilmastonmuu-
toksen torjunnassa pitäisi lisätä EU-yhteistyötä, 
56 % ajattelee niin kehitysyhteistyöstä. 

... 81 % nuorista arvioi, että EU:n jäsenyys 
parantaa hänen omia tulevaisuudennäkymiään.
(Lähde: Taloustutkimus Eurooppanuorten toimeksiannosta, Nuorten 
mielipiteet EU:sta, 2018)

... yli 120 miljoonaa ihmisten ja luonnon
aiheuttamien katastrofien uhria maailmassa 
saa vuosittain EU:lta apua. EU ja EU-maat 
ovat yhdessä maailman johtava humanitaarisen 
avun antaja.
(Lähde: europa.eu EU:n rooli maailmassa)

... EU:ssa asuu 7 % maailman väestöstä, mutta 
EU-maat yhdessä muodostavat 22 % maailman 
taloudesta. EU on yksi maailman suurimmista 
talouksista Yhdysvaltojen kokoinen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki
ek@ek.fi
www.ek.fi
Twitter: @Elinkeinoelama

Tehdään EU:ssa asioita, joita 
on tehokkainta tehdä yhdessä

EU on aiempaa jakautuneempi. Jäsenmaat eivät 
luota toisiinsa, eivätkä jäsenmaat, parlamentti ja 
komissio. Erilaisista näkemyksistä keskustellaan 
ajoittain kovasanaisesti. 

Hajanainen EU ei ole meidän kenenkään etu. 

EK kannattaa sitä, että EU keskittyisi ydinasioihin. 
Niihin, joita on tehokkainta tehdä yhdessä: 
vaikuttaa ilmastonmuutokseen, sisäiseen ja 
ulkoiseen turvallisuuteen, vapaaseen kaupan-
käyntiin. Ydinasioihin keskittyminen voisi vähentää 
hajanaisuutta. Myös valmiutta kompromisseihin 
on löydettävä.  

Ydinasiat kunniaan.

EK:n pääviestit 

Suomi kehittää EU:ta aktiivisella, ratkaisuja 
hakevalla yhteistyöllä. 

Suomi puolustaa EU:n yhteisiä arvoja ja oikeus-
valtioperiaatteen noudattamista. Ne ovat hyvin-
voinnin ja taloudellisen vaurauden perusta. 

Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen.

Vapaus. 

Kansanvalta.

Tasa-arvo. 

Oikeusvaltio. 

EU:n perusarvot. Ei hassumpi joukko, vai mitä?Älykäs, avoin Eurooppa
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EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.
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työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.

EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 
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työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.

EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.



EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.

EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.

EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.



EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.

EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.

EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.



EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 
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EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
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tasajakona eri jäsenmaihin. 
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Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
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siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
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muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.



Älykäs, avoin Eurooppa

Keskitytään olennaiseen. Haetaan 
ratkaisuja. Ollaan käytännönläheisiä. 

Rakennetaan fiksua EU:ta. 

EK:n pääviestit 

Ilmastohaaste: kohti vähähiilistä 
taloutta

• EU:n kasvihuonekaasupäästöt nettonollaksi
vuonna 2050. Päästöt siis merkittävästi
pienemmiksi, jäljelle jäävät päästöt kompen-
soidaan hiilinieluilla, hiilen talteenotolla ja
varastoinnilla ja muilla uusilla teknologioilla.

• Ilmastopäästöille hintalappu maailmanlaa-
juisesti. Edistetään siis hiilen hinnoittelua
globaalisti.

• Valitaan viisaasti, mitä toimia tehdään.
Tehdään ne kustannustehokkaasti mutta
kunnianhimoisesti. Huolehditaan samalla
EU:n kilpailukyvystä.

• Ollaan aktiivisia EU:ssa niin, että hyviä
suomalaisia käytäntöjä saadaan levitetyksi.
Edistetään kiertotaloutta markkinalähtöisesti.
Puretaan lainsäädännön esteitä.

EK:n pääviestit

Avoimuuteen nojaavat 
sisämarkkinat ja kauppapolitiikka 

• Vaalitaan yhteisiä sisämarkkinoita. Pannaan
nykyistä paremmin täytäntöön jo olemassa
olevat säännöt.

• Ohjataan riittävästi rahaa tutkimus- ja
innovaatiotoimintaan. Sen vaikutukset lisäävät
vaurautta ja parantavat työllisyyttä.

• Varmistetaan, että Suomi hyötyy globalisaa-
tiosta myös tulevaisuudessa. Vahva EU auttaa
Suomea menestymään. Pidetään huolta EU:n
toimintakyvystä ja parannetaan sitä. Varmis-
tetaan kauppapolitiikalle riittävät resurssit.

• Jatketaan maailmankaupan vapauttamista.
Se on kaikkien etu, ja varsinkin Suomen
kaltaisen pienen ja vientiin nojaavan talouden.

• Vahvistetaan Maailman kauppajärjestö WTO:n
toimintakykyä. Sen avulla voidaan kehittää
tehokkaasti kaikille yhteisiä maailmankaupan
pelisääntöjä.

EK:n pääviestit

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus 

• Huolehditaan EU-kansalaisten turvallisuudesta.
Siinä tarvitaan myös EU-tason toimia.

• Ajatellaan turvallisuutta ennakoivasti:
edistetään taloudellista kehitystä Euroopan
lähialueilla. Jos ihmisillä on näkymiä omasta
ja perheidensä tulevaisuudesta, he voivat
rakentaa elämäänsä kotiseuduillaan.
Kehityspolitiikalla ehkäistään konflikteja.
Se on olennainen osa turvallisuuspolitiikkaa.

• Muuttoliike on tosiasia, ja me tarvitsemme
maahanmuuttoa. Tarvitsemme uusia
työntekijöitä ja uutta osaamista. Laitonta
maahanmuuttoa ei kuitenkaan saa sallia.
Valvotaan uskottavasti EU:n ulkorajoja
joka suunnalla.

Tiesitkö, että...

... lähes 17 000 suomalaista opiskelijaa, 
koululaista, aikuisopiskelijaa ja nuorta osallistui 
Erasmus+-ohjelmaan vuonna 2017
(Lähde: EU-komissio: Erasmus+ Fact Sheet 2019)

...eniten vaihtoon tai harjoitteluun lähti Helsingin 
yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Metropolia 
ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Suomeen 
tuli noin 8700 opiskelijaa tai harjoittelijaa ja noin 
2600 opetushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.
(Lähde: EU-komissio: Erasmus+ Fact Sheet 2019) 

... 81 % suomalaisista nuorista pitää Suomen 
EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. 89 % nuorista 
identifioi itsensä EU-kansalaisiksi. Eurooppalainen 
identiteetti vaikuttaa olevan vahvempi kuin oman 
paikkakunnan identiteetti.

... 76 % nuorista ajattelee, että ilmastonmuu-
toksen torjunnassa pitäisi lisätä EU-yhteistyötä, 
56 % ajattelee niin kehitysyhteistyöstä. 

... 81 % nuorista arvioi, että EU:n jäsenyys 
parantaa hänen omia tulevaisuudennäkymiään.
(Lähde: Taloustutkimus Eurooppanuorten toimeksiannosta, Nuorten 
mielipiteet EU:sta, 2018)

... yli 120 miljoonaa ihmisten ja luonnon
aiheuttamien katastrofien uhria maailmassa 
saa vuosittain EU:lta apua. EU ja EU-maat 
ovat yhdessä maailman johtava humanitaarisen 
avun antaja.
(Lähde: europa.eu EU:n rooli maailmassa)

... EU:ssa asuu 7 % maailman väestöstä, mutta 
EU-maat yhdessä muodostavat 22 % maailman 
taloudesta. EU on yksi maailman suurimmista 
talouksista Yhdysvaltojen kokoinen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki
ek@ek.fi
www.ek.fi
Twitter: @Elinkeinoelama

Tehdään EU:ssa asioita, joita 
on tehokkainta tehdä yhdessä

EU on aiempaa jakautuneempi. Jäsenmaat eivät 
luota toisiinsa, eivätkä jäsenmaat, parlamentti ja 
komissio. Erilaisista näkemyksistä keskustellaan 
ajoittain kovasanaisesti. 

Hajanainen EU ei ole meidän kenenkään etu. 

EK kannattaa sitä, että EU keskittyisi ydinasioihin. 
Niihin, joita on tehokkainta tehdä yhdessä: 
vaikuttaa ilmastonmuutokseen, sisäiseen ja 
ulkoiseen turvallisuuteen, vapaaseen kaupan-
käyntiin. Ydinasioihin keskittyminen voisi vähentää 
hajanaisuutta. Myös valmiutta kompromisseihin 
on löydettävä.  

Ydinasiat kunniaan.

EK:n pääviestit 

Suomi kehittää EU:ta aktiivisella, ratkaisuja 
hakevalla yhteistyöllä. 

Suomi puolustaa EU:n yhteisiä arvoja ja oikeus-
valtioperiaatteen noudattamista. Ne ovat hyvin-
voinnin ja taloudellisen vaurauden perusta. 

Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen.

Vapaus. 

Kansanvalta.

Tasa-arvo. 

Oikeusvaltio. 

EU:n perusarvot. Ei hassumpi joukko, vai mitä? Älykäs, avoin Eurooppa
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EU:n perusarvot. Ei hassumpi joukko, vai mitä?

EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat
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mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
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data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
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yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
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maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
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kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 
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ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
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EK:n tavoitteet
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EK:n tavoitteet
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ja vientiin.



Älykäs, avoin Eurooppa

Keskitytään olennaiseen. Haetaan 
ratkaisuja. Ollaan käytännönläheisiä. 

Rakennetaan fiksua EU:ta. 

EK:n pääviestit 

Ilmastohaaste: kohti vähähiilistä 
taloutta

• EU:n kasvihuonekaasupäästöt nettonollaksi
vuonna 2050. Päästöt siis merkittävästi
pienemmiksi, jäljelle jäävät päästöt kompen-
soidaan hiilinieluilla, hiilen talteenotolla ja
varastoinnilla ja muilla uusilla teknologioilla.

• Ilmastopäästöille hintalappu maailmanlaa-
juisesti. Edistetään siis hiilen hinnoittelua
globaalisti.

• Valitaan viisaasti, mitä toimia tehdään.
Tehdään ne kustannustehokkaasti mutta
kunnianhimoisesti. Huolehditaan samalla
EU:n kilpailukyvystä.

• Ollaan aktiivisia EU:ssa niin, että hyviä
suomalaisia käytäntöjä saadaan levitetyksi.
Edistetään kiertotaloutta markkinalähtöisesti.
Puretaan lainsäädännön esteitä.

EK:n pääviestit

Avoimuuteen nojaavat 
sisämarkkinat ja kauppapolitiikka 

• Vaalitaan yhteisiä sisämarkkinoita. Pannaan
nykyistä paremmin täytäntöön jo olemassa
olevat säännöt.

• Ohjataan riittävästi rahaa tutkimus- ja
innovaatiotoimintaan. Sen vaikutukset lisäävät
vaurautta ja parantavat työllisyyttä.

• Varmistetaan, että Suomi hyötyy globalisaa-
tiosta myös tulevaisuudessa. Vahva EU auttaa
Suomea menestymään. Pidetään huolta EU:n
toimintakyvystä ja parannetaan sitä. Varmis-
tetaan kauppapolitiikalle riittävät resurssit.

• Jatketaan maailmankaupan vapauttamista.
Se on kaikkien etu, ja varsinkin Suomen
kaltaisen pienen ja vientiin nojaavan talouden.

• Vahvistetaan Maailman kauppajärjestö WTO:n
toimintakykyä. Sen avulla voidaan kehittää
tehokkaasti kaikille yhteisiä maailmankaupan
pelisääntöjä.

EK:n pääviestit

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus 

• Huolehditaan EU-kansalaisten turvallisuudesta.
Siinä tarvitaan myös EU-tason toimia.

• Ajatellaan turvallisuutta ennakoivasti:
edistetään taloudellista kehitystä Euroopan
lähialueilla. Jos ihmisillä on näkymiä omasta
ja perheidensä tulevaisuudesta, he voivat
rakentaa elämäänsä kotiseuduillaan.
Kehityspolitiikalla ehkäistään konflikteja.
Se on olennainen osa turvallisuuspolitiikkaa.

• Muuttoliike on tosiasia, ja me tarvitsemme
maahanmuuttoa. Tarvitsemme uusia
työntekijöitä ja uutta osaamista. Laitonta
maahanmuuttoa ei kuitenkaan saa sallia.
Valvotaan uskottavasti EU:n ulkorajoja
joka suunnalla.

Tiesitkö, että...

... lähes 17 000 suomalaista opiskelijaa, 
koululaista, aikuisopiskelijaa ja nuorta osallistui 
Erasmus+-ohjelmaan vuonna 2017
(Lähde: EU-komissio: Erasmus+ Fact Sheet 2019)

...eniten vaihtoon tai harjoitteluun lähti Helsingin 
yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Metropolia 
ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Suomeen 
tuli noin 8700 opiskelijaa tai harjoittelijaa ja noin 
2600 opetushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.
(Lähde: EU-komissio: Erasmus+ Fact Sheet 2019) 

... 81 % suomalaisista nuorista pitää Suomen 
EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. 89 % nuorista 
identifioi itsensä EU-kansalaisiksi. Eurooppalainen 
identiteetti vaikuttaa olevan vahvempi kuin oman 
paikkakunnan identiteetti.

... 76 % nuorista ajattelee, että ilmastonmuu-
toksen torjunnassa pitäisi lisätä EU-yhteistyötä, 
56 % ajattelee niin kehitysyhteistyöstä. 

... 81 % nuorista arvioi, että EU:n jäsenyys 
parantaa hänen omia tulevaisuudennäkymiään.
(Lähde: Taloustutkimus Eurooppanuorten toimeksiannosta, Nuorten 
mielipiteet EU:sta, 2018)

... yli 120 miljoonaa ihmisten ja luonnon
aiheuttamien katastrofien uhria maailmassa 
saa vuosittain EU:lta apua. EU ja EU-maat 
ovat yhdessä maailman johtava humanitaarisen 
avun antaja.
(Lähde: europa.eu EU:n rooli maailmassa)

... EU:ssa asuu 7 % maailman väestöstä, mutta 
EU-maat yhdessä muodostavat 22 % maailman 
taloudesta. EU on yksi maailman suurimmista 
talouksista Yhdysvaltojen kokoinen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki
ek@ek.fi
www.ek.fi
Twitter: @Elinkeinoelama

Tehdään EU:ssa asioita, joita 
on tehokkainta tehdä yhdessä

EU on aiempaa jakautuneempi. Jäsenmaat eivät 
luota toisiinsa, eivätkä jäsenmaat, parlamentti ja 
komissio. Erilaisista näkemyksistä keskustellaan 
ajoittain kovasanaisesti. 

Hajanainen EU ei ole meidän kenenkään etu. 

EK kannattaa sitä, että EU keskittyisi ydinasioihin. 
Niihin, joita on tehokkainta tehdä yhdessä: 
vaikuttaa ilmastonmuutokseen, sisäiseen ja 
ulkoiseen turvallisuuteen, vapaaseen kaupan-
käyntiin. Ydinasioihin keskittyminen voisi vähentää 
hajanaisuutta. Myös valmiutta kompromisseihin 
on löydettävä.  

Ydinasiat kunniaan.

EK:n pääviestit 

Suomi kehittää EU:ta aktiivisella, ratkaisuja 
hakevalla yhteistyöllä. 

Suomi puolustaa EU:n yhteisiä arvoja ja oikeus-
valtioperiaatteen noudattamista. Ne ovat hyvin-
voinnin ja taloudellisen vaurauden perusta. 

Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen.

Vapaus. 

Kansanvalta.

Tasa-arvo. 

Oikeusvaltio. 
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EU:n perusarvot. Ei hassumpi joukko, vai mitä?

EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 
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Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.



Älykäs, avoin Eurooppa

Keskitytään olennaiseen. Haetaan 
ratkaisuja. Ollaan käytännönläheisiä. 

Rakennetaan fiksua EU:ta. 

EK:n pääviestit 

Ilmastohaaste: kohti vähähiilistä 
taloutta

• EU:n kasvihuonekaasupäästöt nettonollaksi
vuonna 2050. Päästöt siis merkittävästi
pienemmiksi, jäljelle jäävät päästöt kompen-
soidaan hiilinieluilla, hiilen talteenotolla ja
varastoinnilla ja muilla uusilla teknologioilla.

• Ilmastopäästöille hintalappu maailmanlaa-
juisesti. Edistetään siis hiilen hinnoittelua
globaalisti.

• Valitaan viisaasti, mitä toimia tehdään.
Tehdään ne kustannustehokkaasti mutta
kunnianhimoisesti. Huolehditaan samalla
EU:n kilpailukyvystä.

• Ollaan aktiivisia EU:ssa niin, että hyviä
suomalaisia käytäntöjä saadaan levitetyksi.
Edistetään kiertotaloutta markkinalähtöisesti.
Puretaan lainsäädännön esteitä.

EK:n pääviestit

Avoimuuteen nojaavat 
sisämarkkinat ja kauppapolitiikka 

• Vaalitaan yhteisiä sisämarkkinoita. Pannaan
nykyistä paremmin täytäntöön jo olemassa
olevat säännöt.

• Ohjataan riittävästi rahaa tutkimus- ja
innovaatiotoimintaan. Sen vaikutukset lisäävät
vaurautta ja parantavat työllisyyttä.

• Varmistetaan, että Suomi hyötyy globalisaa-
tiosta myös tulevaisuudessa. Vahva EU auttaa
Suomea menestymään. Pidetään huolta EU:n
toimintakyvystä ja parannetaan sitä. Varmis-
tetaan kauppapolitiikalle riittävät resurssit.

• Jatketaan maailmankaupan vapauttamista.
Se on kaikkien etu, ja varsinkin Suomen
kaltaisen pienen ja vientiin nojaavan talouden.

• Vahvistetaan Maailman kauppajärjestö WTO:n
toimintakykyä. Sen avulla voidaan kehittää
tehokkaasti kaikille yhteisiä maailmankaupan
pelisääntöjä.

EK:n pääviestit

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus 

• Huolehditaan EU-kansalaisten turvallisuudesta.
Siinä tarvitaan myös EU-tason toimia.

• Ajatellaan turvallisuutta ennakoivasti:
edistetään taloudellista kehitystä Euroopan
lähialueilla. Jos ihmisillä on näkymiä omasta
ja perheidensä tulevaisuudesta, he voivat
rakentaa elämäänsä kotiseuduillaan.
Kehityspolitiikalla ehkäistään konflikteja.
Se on olennainen osa turvallisuuspolitiikkaa.

• Muuttoliike on tosiasia, ja me tarvitsemme
maahanmuuttoa. Tarvitsemme uusia
työntekijöitä ja uutta osaamista. Laitonta
maahanmuuttoa ei kuitenkaan saa sallia.
Valvotaan uskottavasti EU:n ulkorajoja
joka suunnalla.

Tiesitkö, että...

... lähes 17 000 suomalaista opiskelijaa, 
koululaista, aikuisopiskelijaa ja nuorta osallistui 
Erasmus+-ohjelmaan vuonna 2017
(Lähde: EU-komissio: Erasmus+ Fact Sheet 2019)

...eniten vaihtoon tai harjoitteluun lähti Helsingin 
yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Metropolia 
ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Suomeen 
tuli noin 8700 opiskelijaa tai harjoittelijaa ja noin 
2600 opetushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.
(Lähde: EU-komissio: Erasmus+ Fact Sheet 2019) 

... 81 % suomalaisista nuorista pitää Suomen 
EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. 89 % nuorista 
identifioi itsensä EU-kansalaisiksi. Eurooppalainen 
identiteetti vaikuttaa olevan vahvempi kuin oman 
paikkakunnan identiteetti.

... 76 % nuorista ajattelee, että ilmastonmuu-
toksen torjunnassa pitäisi lisätä EU-yhteistyötä, 
56 % ajattelee niin kehitysyhteistyöstä. 

... 81 % nuorista arvioi, että EU:n jäsenyys 
parantaa hänen omia tulevaisuudennäkymiään.
(Lähde: Taloustutkimus Eurooppanuorten toimeksiannosta, Nuorten 
mielipiteet EU:sta, 2018)

... yli 120 miljoonaa ihmisten ja luonnon
aiheuttamien katastrofien uhria maailmassa 
saa vuosittain EU:lta apua. EU ja EU-maat 
ovat yhdessä maailman johtava humanitaarisen 
avun antaja.
(Lähde: europa.eu EU:n rooli maailmassa)

... EU:ssa asuu 7 % maailman väestöstä, mutta 
EU-maat yhdessä muodostavat 22 % maailman 
taloudesta. EU on yksi maailman suurimmista 
talouksista Yhdysvaltojen kokoinen.
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Tehdään EU:ssa asioita, joita 
on tehokkainta tehdä yhdessä

EU on aiempaa jakautuneempi. Jäsenmaat eivät 
luota toisiinsa, eivätkä jäsenmaat, parlamentti ja 
komissio. Erilaisista näkemyksistä keskustellaan 
ajoittain kovasanaisesti. 

Hajanainen EU ei ole meidän kenenkään etu. 

EK kannattaa sitä, että EU keskittyisi ydinasioihin. 
Niihin, joita on tehokkainta tehdä yhdessä: 
vaikuttaa ilmastonmuutokseen, sisäiseen ja 
ulkoiseen turvallisuuteen, vapaaseen kaupan-
käyntiin. Ydinasioihin keskittyminen voisi vähentää 
hajanaisuutta. Myös valmiutta kompromisseihin 
on löydettävä.  

Ydinasiat kunniaan.

EK:n pääviestit 

Suomi kehittää EU:ta aktiivisella, ratkaisuja 
hakevalla yhteistyöllä. 

Suomi puolustaa EU:n yhteisiä arvoja ja oikeus-
valtioperiaatteen noudattamista. Ne ovat hyvin-
voinnin ja taloudellisen vaurauden perusta. 

Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen.

Vapaus. 

Kansanvalta.

Tasa-arvo. 

Oikeusvaltio. 

EU:n perusarvot. Ei hassumpi joukko, vai mitä?
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tiosta myös tulevaisuudessa. Vahva EU auttaa
Suomea menestymään. Pidetään huolta EU:n
toimintakyvystä ja parannetaan sitä. Varmis-
tetaan kauppapolitiikalle riittävät resurssit.

• Jatketaan maailmankaupan vapauttamista.
Se on kaikkien etu, ja varsinkin Suomen
kaltaisen pienen ja vientiin nojaavan talouden.

• Vahvistetaan Maailman kauppajärjestö WTO:n
toimintakykyä. Sen avulla voidaan kehittää
tehokkaasti kaikille yhteisiä maailmankaupan
pelisääntöjä.

EK:n pääviestit

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus 

• Huolehditaan EU-kansalaisten turvallisuudesta.
Siinä tarvitaan myös EU-tason toimia.

• Ajatellaan turvallisuutta ennakoivasti:
edistetään taloudellista kehitystä Euroopan
lähialueilla. Jos ihmisillä on näkymiä omasta
ja perheidensä tulevaisuudesta, he voivat
rakentaa elämäänsä kotiseuduillaan.
Kehityspolitiikalla ehkäistään konflikteja.
Se on olennainen osa turvallisuuspolitiikkaa.

• Muuttoliike on tosiasia, ja me tarvitsemme
maahanmuuttoa. Tarvitsemme uusia
työntekijöitä ja uutta osaamista. Laitonta
maahanmuuttoa ei kuitenkaan saa sallia.
Valvotaan uskottavasti EU:n ulkorajoja
joka suunnalla.

Tiesitkö, että...

... lähes 17 000 suomalaista opiskelijaa, 
koululaista, aikuisopiskelijaa ja nuorta osallistui 
Erasmus+-ohjelmaan vuonna 2017
(Lähde: EU-komissio: Erasmus+ Fact Sheet 2019)

...eniten vaihtoon tai harjoitteluun lähti Helsingin 
yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Metropolia 
ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Suomeen 
tuli noin 8700 opiskelijaa tai harjoittelijaa ja noin 
2600 opetushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.
(Lähde: EU-komissio: Erasmus+ Fact Sheet 2019) 

... 81 % suomalaisista nuorista pitää Suomen 
EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. 89 % nuorista 
identifioi itsensä EU-kansalaisiksi. Eurooppalainen 
identiteetti vaikuttaa olevan vahvempi kuin oman 
paikkakunnan identiteetti.

... 76 % nuorista ajattelee, että ilmastonmuu-
toksen torjunnassa pitäisi lisätä EU-yhteistyötä, 
56 % ajattelee niin kehitysyhteistyöstä. 

... 81 % nuorista arvioi, että EU:n jäsenyys 
parantaa hänen omia tulevaisuudennäkymiään.
(Lähde: Taloustutkimus Eurooppanuorten toimeksiannosta, Nuorten 
mielipiteet EU:sta, 2018)

... yli 120 miljoonaa ihmisten ja luonnon
aiheuttamien katastrofien uhria maailmassa 
saa vuosittain EU:lta apua. EU ja EU-maat 
ovat yhdessä maailman johtava humanitaarisen 
avun antaja.
(Lähde: europa.eu EU:n rooli maailmassa)

... EU:ssa asuu 7 % maailman väestöstä, mutta 
EU-maat yhdessä muodostavat 22 % maailman 
taloudesta. EU on yksi maailman suurimmista 
talouksista Yhdysvaltojen kokoinen.
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Tehdään EU:ssa asioita, joita 
on tehokkainta tehdä yhdessä

EU on aiempaa jakautuneempi. Jäsenmaat eivät 
luota toisiinsa, eivätkä jäsenmaat, parlamentti ja 
komissio. Erilaisista näkemyksistä keskustellaan 
ajoittain kovasanaisesti. 

Hajanainen EU ei ole meidän kenenkään etu. 

EK kannattaa sitä, että EU keskittyisi ydinasioihin. 
Niihin, joita on tehokkainta tehdä yhdessä: 
vaikuttaa ilmastonmuutokseen, sisäiseen ja 
ulkoiseen turvallisuuteen, vapaaseen kaupan-
käyntiin. Ydinasioihin keskittyminen voisi vähentää 
hajanaisuutta. Myös valmiutta kompromisseihin 
on löydettävä.  

Ydinasiat kunniaan.

EK:n pääviestit 

Suomi kehittää EU:ta aktiivisella, ratkaisuja 
hakevalla yhteistyöllä. 

Suomi puolustaa EU:n yhteisiä arvoja ja oikeus-
valtioperiaatteen noudattamista. Ne ovat hyvin-
voinnin ja taloudellisen vaurauden perusta. 

Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen.

Vapaus. 

Kansanvalta.

Tasa-arvo. 

Oikeusvaltio. 

EU:n perusarvot. Ei hassumpi joukko, vai mitä?

Älykäs, avoin Eurooppa

Keskitytään olennaiseen. Haetaan 
ratkaisuja. Ollaan käytännönläheisiä. 

Rakennetaan fiksua EU:ta. 

EK:n pääviestit 

Ilmastohaaste: kohti vähähiilistä 
taloutta

• EU:n kasvihuonekaasupäästöt nettonollaksi
vuonna 2050. Päästöt siis merkittävästi
pienemmiksi, jäljelle jäävät päästöt kompen-
soidaan hiilinieluilla, hiilen talteenotolla ja
varastoinnilla ja muilla uusilla teknologioilla.

• Ilmastopäästöille hintalappu maailmanlaa-
juisesti. Edistetään siis hiilen hinnoittelua
globaalisti.

• Valitaan viisaasti, mitä toimia tehdään.
Tehdään ne kustannustehokkaasti mutta
kunnianhimoisesti. Huolehditaan samalla
EU:n kilpailukyvystä.

• Ollaan aktiivisia EU:ssa niin, että hyviä
suomalaisia käytäntöjä saadaan levitetyksi.
Edistetään kiertotaloutta markkinalähtöisesti.
Puretaan lainsäädännön esteitä.

EK:n pääviestit
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EU:n toimivat sisämarkkinat 
ovat iso, tärkeä asia

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee 
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat, 
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat 
liikkua vapaasti EU:n alueella. 

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi, 
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. 
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt 
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla 
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen 
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se 
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. 
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja 
enemmän valinnanvaraa. 

EU:n sisällä työlupia ei tarvita. On siis helppoa 
siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-
alueella järjestyy joustavasti. 

Digitalisaatiolla on sisämarkkinoilla iso tehtävä. 
Datan liikkumista EU:ssa on helpotettu. Samalla 
on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja 
muut uudet teknologiat valjastetaan 
hyödyttämään kaikkia. 

EK:n tavoitteet

Sisämarkkinat

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, 
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. 
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.   

Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös 
data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että 
yritysten välinen kilpailu toimii. 

Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota taka-
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat 
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, 
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään 
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Suomi on globalisaation voittaja

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi 
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointi-
valtioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta 
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raaka-
aineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt 
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa. 
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Kauppapolitiikka on avoimen kaupankäynnin 
työkalu. Sen avulla EU helpottaa kaupankäyntiä 
muiden alueiden kanssa ja luo suomalaisille 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kauppapolitiikan 
avulla saadaan aikaan yhteisiä sääntöjä, joiden 
mukaan yritykset voivat toimia eri puolilla 
maailmaa. Tähän tarvitaan EU:n kauppapolitiikkaa 
ja Maailman kauppajärjestö WTO:ta. 

EU on maailman suurin kaupankävijä suurempi 
kuin Kiina tai USA. Se on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n 
suuret sisämarkkinat antavat neuvotteluvoimaa 
enemmän kuin yhdelläkään Euroopan maalla olisi 
yksin. Siksi EU:n on pidettävä yhtä. 

Ilmastonmuutokselle stoppi 
vaihtoehtoa ei ole 

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta 
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. 
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. 
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan 
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla 
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen 
Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun 
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa 
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla 
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime 
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös 
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää. 

Tehdään EU-rahalla fiksuja 
investointeja tulevaisuuteen

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin 
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset 
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, 
rahoittamisen arvoisina asioina. 

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja 
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n 
budjetista on syytä hieman kiinnostua. 

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. 
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain 
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla. 

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä 
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa 
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa 
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan 
yhdessäkään EU-maassa.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen 

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat 
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret 
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus  EU:n 
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliike-
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö. 

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan 
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on 
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen 
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja inno-
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi 
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei 
tasajakona eri jäsenmaihin. 

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa 
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. 
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumat-
tomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin 
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, 
et saa hyötyjäkään.

EK:n tavoitteet

Kauppapolitiikka

Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. 
Sitä vastaan tarvitaan vahvaa EU:ta ja kauppa-
politiikkaa. Kaikkien maiden varsinkin viennistä 
riippuvaisen Suomen kannalta on hyvin tärkeää, 
että kaupan vapauttamista jatketaan. Tarvitaan 
siis vapaakauppasopimuksia EU:n ja muiden 
alueiden välillä. Niitä on nyt noin 70, ja niitä 
tarvitaan lisää. 

Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja 
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää 
muilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla. 

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä 
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät 
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n 
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta 
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä 
käytäntöjä, joita on syytä levittää. 

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu 
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, 
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat 
kasvavat. 

Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö 
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman 
kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja 
markkinaehtoisesti. 

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, 
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden 
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis 
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista 
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta. 
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden 
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin 
ja vientiin.


