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

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

 

 EK:N EHDOTUKSET RINTEEN HALLITUKSEN YRITTÄJYYSSTRATEGIAAN 

Hallitusohjelmaan on kirjattu yrittäjyysstrategian teko. EK on jo yhdessä muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa 

esitellyt tavoitteitaan valmisteltavaan strategiaan syyskuun aikana. Avainviestinä on kytkeä mukaan työllistävien pk-

yritysten toimintaedellytykset. EK:n yrittäjävaltuuskunnan kokouksen 2.10.2019 yhteydessä EK julkisti kymmenen 

ydinehdotusta ohjelmaa varten. Näiden tavoitteena on myös edistää 75% työllisyysastetavoitteen saavuttamista.  

Lisätiedot: Jouni Hakala, Jari Huovinen 

 HELWECAN - BOOSTING SKILLS & CONTINUOUS LEARNING IN EUROPE! -

HUIPPUOSAAMISEN SEMINAARI JÄRJESTETTIIN 23.9.2019 

23.9.2019 järjestettiin HELwecan - Boosting Skills & Continuous Learning in Europe! -huippuosaamisen seminaari 

Messukeskuksessa. Seminaari oli Suomen EU-puheenjohtajuuskauden sivutapahtuma, joka keräsi yli 450 osallistujaa 

eri puolelta Eurooppaa. Tapahtuman tavoitteena oli nostaa osaamisen turvaaminen, tulevaisuuden työelämän 

osaamistarpeet ja elinikäinen oppiminen korkeammalle keskusteluun ja Euroopan komission agendalle. EK toimi 

hankkeen osarahoittajana ja sisältöjen kehittäjänä. (Tuuliainen, Heikinheimo) 

Lisätiedot: Mika Tuuliainen, Riikka Heikinheimo 

 RESEARCH AND INNOVATION IN THE NEW EUROPEAN POLICAL CYCLE - 

BUSINESSEUROPEN T&K -POSITIOPAPERI SEURAAVALLE KOMISSIOLLE JULKAISTU 

BusinessEuropen t&k -positiopaperi seuraavalle komissiolle julkaistu. Positiopaperi luo tilannekuvan 

innovaatiotoiminnan merkityksestä EU:lle sekä yritysten roolista EU:n kilpailukyvyn vahvistajana. Keskeiset 

suositukset komissiolle liittyvät julkiseen rahoitukseen, lainsäädäntöön, osaamiseen ja lisääntyvään 

yhteistyötarpeeseen. EK on ollut mukana työssä BusinessEuropen t&k -työryhmän kautta, jossa ko. dokumenttia on 

työstetty viimeisen puolen vuoden ajan. 

Research and Innovation in the New European Political Cycle: https://www.businesseurope.eu/publications/research-

and-innovation-new-european-political-cycle  

Lisätiedot: Mika Tuuliainen, Riikka Heikinheimo 

 LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN VERONKOROTUKSISTA HAITTAA KOTITALOUKSILLE JA 

YRITYKSILLE 

EK ei pidä hyvänä Rinteen hallituksen päätöstä nostaa liikenteen polttoaineveroja 400 miljoonalla eurolla. Tieliikenteen 

verotaso on Suomessa ennestään yksi Euroopan korkeimpia. Veronkorotukset kasvattavat kotitalouksien ja 

suomalaisyritysten kustannuksia ja heikentävät kilpailukykyä. Veronkorotuksilla ei liioin ole liikenteen päästöjä 

vähentävää vaikutusta. EK kannattaa autokantaa uudistavia veromuutoksia, jotka nopeuttavat liikenteen päästöjen 

vähenemistä.  

Lisätiedot: Tiina Haapasalo 

 

https://www.businesseurope.eu/publications/research-and-innovation-new-european-political-cycle
https://www.businesseurope.eu/publications/research-and-innovation-new-european-political-cycle
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 SUOMEN PJ-KAUDEN AINOA ILMASTOTILAISUUS PIDETTIIN BUSINESSEUROPEN 

KANSSA BRYSSELISSÄ: KUINKA SAAVUTTAA ILMASTONEUTRAALISUUS? 

EU:n ilmastoneutraalisuutta pohdittiin Suomen puheenjohtajakauden ja BusinessEuropen yhteisessä tilaisuudessa 

Brysselissä 2.10.2019. EK osallistui tilaisuuden valmisteluihin. Paneelikeskustelussa TEMin ylijohtaja Riku Huttunen 

toi esiin vastuullisuuden kolme ulottuvuutta: sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen, joiden kesken on löydettävä 

tasapaino. BusinessEuropen johtaja Alexandre Affre painotti elinkeinoelämän täyttä sitoutumista 

ilmastoneutraalisuuteen – olosuhteet on vielä saatava otollisiksi, jotta tavoite saavutetaan. WWF:n EU-johtaja Ester 

Asin puolestaan kiitti elinkeinoelämää vahvaa sitoutumista ja suositti yhteistyötä eri järjestöjen välillä. Tilaisuuteen 

osallistui noin sata kuulijaa.  

Lisätiedot: Kati Ruohomäki 

 EVÄSTEIDEN TALLENTAMINEN VAATII AKTIIVISEN SUOSTUMUKSEN 

EU-tuomioistuimen tuore päätös selventää evästeiden tallentamista koskevan suostumuksen edellytyksiä. 

Tuomioistuin ei hyväksynyt nettisivustolla valmiiksi rastitettua ruutua aktiiviseksi ja päteväksi suostumukseksi. 

Ratkaisun johdosta on perusteltua tarkistaa omat evästekäytännöt, ja seurata tulevia ohjeita Tietosuojavaltuutetulta ja 

Traficomilta.  

Lisätiedot: Sanna-Maria Bertell 

 JULKISUUSLAIN SOVELTAMISALAN LAAJENTAMISTA POHDITAAN 

Oikeusministeriön esiselvityksessä esitetään kolme erilaista vaihtoehtoa julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta 

julkisyhteisöjen määräämisvallassa oleviin yhtiöihin sekä julkista hallintotehtävää hoitaviin muihin yksityisoikeudellisiin 

yhteisöihin. Kaikissa vaihtoehdoissa valtioenemmistöiset pörssiyhtiöt jäisivät julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle, 

mitä EK pitää perusteltuna. Muilta osin soveltamisen laajennukset eivät ole EK:n näkemyksen mukaan esiselvityksen 

perusteella sellaisenaan toteutettavissa, vaan kannanotto muutoksiin edellyttää perusteellista vaikutustenarviointia ja 

jatkovalmistelua. EK ei myöskään kannata julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta työeläkeyhtiöiden, -kassojen 

ja -säätiöiden toimintaan nykyistä laajemmin.  

Lisätiedot: Santeri Suominen  

 AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN (IPR) MERKITYS LIIKETOIMINNASSA KASVAA 

ENTISESTÄÄN 

Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeuksien viraston (EUIPO) ja Euroopan patenttiviraston (EPO) tuoreen 

tutkimuksen mukaan IPR-intensiiviset alat ovat tulleet entistä olennaisemmiksi BKT:lle, työllisyydelle ja kaupalle 

Euroopassa. Niiden osuus työpaikoista on 29,2 % ja BKT:stä 45 %. Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite luoda 

kansallinen IPR-strategia, jonka valmisteluun EK osallistuu aktiivisesti IPR:ien kasvava painoarvo huomioiden.  

Lisätiedot: Riikka Tähtivuori 

 SUOMEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIA HYVÄKSYTTY JA JULKAISTU 

Valtioneuvoston 3.10.2019 hyväksymässä periaatepäätöksessä Suomen kyberturvallisuusstrategiasta asetetaan 

keskeisimmät kansalliset tavoitteet kybertoimintaympäristön kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Kolme strategista 

linjausta ovat kansainvälinen yhteistyö, kyberturvallisuuden johtamisen, suunnittelun ja varautumisen parempi 

koordinaatio sekä kyberturvallisuuden osaamisen kehittäminen. EK korostaa strategian toimeenpanossa julkisen ja 

yksityisen sektorin yhteistyön merkitystä. Seuraavaksi alkaa hallituskausien yli ulottuvan kyberturvallisuuden 
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kehittämisohjelman laatiminen. Elinkeinoelämän tulee olla tiiviisti mukana sekä kehittämisohjelman laadinnassa että 

strategian toteuttamisen seurannassa. 

Lisätiedot: Mika Susi 

 KANSALLISESTA YRITYSVASTUULAISTA OIKEUDELLINEN ESISELVITYS 

Hallitusohjelman mukaan kansallisesta yritysvastuulaista tehdään selvitys, jonka tavoitteena on lain säätäminen. Työ- 

ja elinkeinoministeriö teettää tämän perusteella oikeudellisen selvityksen erilaisista jatkovalmistelun vaihtoehdoista. 

Tarjoukset selvityksestä on jätettävä TEMille lokakuun loppuun mennessä ja selvityksen tulee olla valmis 

31.5.2020. Selvityksen aikataulu on käytännössä koordinoitu asiaa koskevien EU-selvitysten kanssa. Selvitystyön 

yhteydessä kuullaan sidosryhmiä, ja EK vaikuttaa hankkeeseen aktiivisesti. 

Lisätiedot: Hannu Ylänen 

 VALTIONTUKISÄÄNTELYN UUDISTAMISTA KOSKEVA KESKUSTELU KÄYNNISSÄ 

Euroopan komissio on vuoden 2019 aikana käynnistänyt voimassa olevan valtiontukisääntelyn toimivuustarkastelun. 

EK kannattaa valtiontukisääntelyn yksinkertaistamista ja valtiontukivalvonnan tehostamista. EK:n näkemyksen 

mukaan valtiontukisääntelyn mahdollisessa uudistamisessa pitää varmistaa sisämarkkinoiden tehokkaan kilpailun 

turvaaminen. Mahdollisilla sääntelyuudistuksilla ei saa olla merkittäviä kilpailua vääristäviä vaikutuksia, eikä se saa 

johtaa jäsenvaltioiden väliseen tukikilpailuun.  

Lisätiedot: Suvi Sasi-Gouatarbès 

 EK:N JÄRJESTÄMÄ ILMASTOKONFERENSSI HELSINGISSÄ 7.10. – 

MARKKINAEHTOINEN TOIMEENPANO KESKIÖSSÄ 

EK, MTK ja Climate Leadership Coalition (CLC) isännöivät 7.10. konferenssia, jossa haettiin markkinapohjaisia 

keinoja toteuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. ”Business and Policies to Achieve Climate Neutrality” -

tapahtumassa olivat puhumassa mm. WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas, Pariisin ilmastosopimuksen EU-

pääneuvottelija Elina Bardram sekä Kalifornian ympäristöviraston johtaja Richard Corey. Paikalla oli 150 henkilöä 

pääosin Suomesta ja Euroopasta.  

Lisätiedot: Matti Kahra 

 OECD JULKAISI LUONNOKSEN DIGITAALISEN TALOUDEN VEROTUKSESTA 

OECD julkaisi uusimman kansainvälisen verotuksen uudistamista koskevan raporttinsa 9.10.2019. Raportissa esitetyn 

mallin tavoitteena on yritysverotuottojen osittainen ja kaavamainen uudelleenjako vientiyritysten asuinvaltioilta 

asiakkaiden asuinvaltioille. Esitetty malli ei rajaudu digitaaliseen liiketoimintaan, vaan kohdistuu lähtökohtaisesti 

kaikkeen kuluttajaliiketoimintaan. B2B-liiketoimintaa, kaivos- / öljynporaus yms. toimintaa sekä mahdollisesti 

finanssialaa kaavaillaan rajattavaksi pois uudistuksen piiristä. 

Raportti on saatavissa osoitteessa http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-

unified-approach-pillar-one.pdf. EK antaa lausuntonsa OECD:lle 12.11.2019 mennessä. 

Lisätiedot: Anita Isomaa-Myllymäki, Lauri Lehmusoja 

 TULOREKISTERIMENETTELYÄ KOHTUULLISTETAAN 

Valtiovarainministeriö esittää maltillisia lievennyksiä tulorekisterin ilmoitussäännöksiin. Ilmoitusten määräaikoja 

pidennetään palkkaennakoiden, luontoisetujen ja verovapaiden kustannusten korvausten osalta, niin että nämä 

https://clc.fi/
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf


  

Sivu 4/5  |  16. lokakuuta 2019  |  EK Vaikuttajakirje 5/2019  

suoritukset voitaisiin tietyin edellytyksin ilmoittaa yhdessä ko. kuukauden rahapalkan kanssa tai kerralla koko 

kuukauden osalta. Määräajan pidennys koskisi myös eräitä yhdistysten maksamia vähäisiä kertasuorituksia, ja 

enintään 100 euron suuruiset kilpailupalkinnot vapautettaisiin kokonaan tulorekisteri-ilmoitusvelvollisuudesta.  

Lisätiedot: Lauri Lehmusoja 

 KEHITYSRAHOITTAJA FINNFUNDIN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ VAHVISTETAAN 

MERKITTÄVÄSTI 

Suomen valtio myöntää kehitysrahoittaja Finnfundille 210 miljoonan euron lainan sijoitettavaksi edelleen 

kehitysmaiden ilmastohankkeisiin sekä naisten ja tyttöjen aseman vahvistamiseen. Toimenpide on EK:n ja 

Teknologiateollisuuden rahoitustyöryhmän edistämän kannan mukainen. Finnfundin kautta kanavoituna suomalaisilla 

teknologiaratkaisuilla ja osaamisella on parhaat mahdollisuudet olla tuottamassa merkittäviä kehitysvaikutuksia 

esimerkiksi Afrikassa. https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/finnfundille-210-miljoonan-

laina-naisten-ja-tyttojen-aseman-parantamiseen-ja-ilmastohankkeisiin  

Lisätiedot: Petri Vuorio 

 UUDEN KOMISSION KOKOONPANO AUKI, ALOITUSPÄIVÄ VIIVÄSTYY 

Euroopan parlamentin valiokunnat kuulivat kahden edellisen viikon aikana tulevan komission puheenjohtajan Ursula 

von der Leyenin esittämiä komissaariehdokkaita. Suomen komissaariehdokkaan Jutta Urpilaisen nimitystä voidaan jo 

pitää varmana, samoin lähes kaikkien muiden elinkeinoelämän kannalta olennaisten komissaarien ja komission 

varapuheenjohtajien nimityksiä. Yksi keskeinen komissaarinimitys on kuitenkin auki, koska parlamentti hylkäsi 

ranskalaisen Sylvie Goulardin nimityksen sisämarkkinakomissaariksi. Parlamentti hylkäsi myös Romanian ehdokkaan 

liikennekomissaariksi ja Unkarin ehdokkaan laajentumiskomissaariksi esteellisyyksien takia.  

 

Viivästyksistä johtuen uusi komissio ei pääse aloittamaan vielä 1.11.2019 vaan aikaisintaan joulukuun alussa, koska 

parlamentin täysistunnon täytyy vielä vahvistaa komission kokoonpano sen jälkeen, kun kaikkien komissaarien nimet 

ovat selvillä. 

Lisätiedot: Ilari Kallio 

 GIPP-OHJELMAN JATKO VARMISTETTU 

Global Innovation Partnership Program (GIPP) on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Business Finlandin 

yhteistyössä toteuttama suomalaista innovaatiovientiä ja Suomeen kohdistuvia investointeja edistävä ohjelma. 

Ohjelmaa on päätetty jatkaa vuosille 2020–2021. Alkuvuonna 2019 GIPP-ohjelman aktiviteetit painottuivat USA:n 

suuntaan, mutta syksyn aikana on tarkoitus painottaa aktiviteetteja ohjelman eurooppalaisten kohdemarkkinoiden 

suuntaan. Ranskalais-Suomalainen kauppakamari järjesti 20.9. Helsingissä ”Finnish-French Business Forum”  

-tilaisuuden. Rafale International oli yksi tilaisuuden pääsponsoreista ja koko tiimi oli paikalla. Marraskuussa 

järjestettävä SLUSH 2019 -tapahtuma houkuttelee suomalaisesta startup-maailmasta kiinnostuneet toimijat Helsinkiin; 

mukana oli jo viime vuonna myös hävittäjätoimittajien edustajia ja näin tulee olemaan tänäkin vuonna. Business 

Finland järjestää Slushin yhteydessä teknologiapainotteisen speed dating -tapahtuman sekä investointipainotteisen 

business breakfast -oheistapahtuman, joista lisätietoja saa ohjelmajohtajalta. Keskustelut mahdollisista yhteisistä 

seminaareista tai delegaatioista jatkuvat Iso-Britannian Helsingin lähetystön kanssa, kuten myös Ruotsalaisten 

sidosryhmien kanssa. Näistä tiedotetaan, kun asiat konkreettisesti etenevät. 

Lisätiedot: ohjelmajohtaja Kimmo Aura, Business Finland 

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/finnfundille-210-miljoonan-laina-naisten-ja-tyttojen-aseman-parantamiseen-ja-ilmastohankkeisiin
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/finnfundille-210-miljoonan-laina-naisten-ja-tyttojen-aseman-parantamiseen-ja-ilmastohankkeisiin
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 HALLITUKSEN TYÖLLISYYSRYHMÄT ETENEVÄT HITAASTI 

Maan hallitus asetti seitsemän  kolmikantaryhmää tekemään esityksiä työllisyyden parantamiseksi. Hallitus on 

ohjelmassaan asettanut itselleen tavoitteen vähintään 60 000 uudesta työpaikasta. EK tukee hallituksen tavoitetta ja 

osallistuu kaikkien em. työryhmien työhön. EK on tehnyt omia esityksiään, joilla työllisyyttä voitaisiin merkittävästi 

parantaa. EK on esittänyt mm. työttömyysturvan porrastamista, paikallisen sopimisen lisäämistä, työllisyyttä 

parantavaa perhevapaauudistusta, sosiaaliturvan kannustinloukkujen poistamista lukuisilla eri keinoilla. 

Hallitus asetti työllisyysryhmille kolme deadlinea, jotka olivat viime kuun budjettiriihi, kehysriihi 3/2020 ja budjettiriihi 

8/2020. Palkkatuen kehittämistä lukuun ottamatta asiat eivät ole vielä juurikaan edenneet. EK pyrkii vaikuttamaan, että 

merkittävä osa oikeasti työllisyyttä tukevista toimista tulee ratkaistuksi ensi kevään kehysriihessä. 

Lisätiedot: Ilkka Oksala 

 

 TYÖPERÄISEN MAAHANMUUTON LUPAPROSESSEJA NOPEUTETTAVA 

MERKITTÄVÄSTI 

Työperäistä maahanmuuttoa sekä turvapaikansaaneiden kotouttamista edistävä työryhmä on yksi hallituksen 

seitsemästä työllisyysryhmästä. Hallitusohjelmassa suhtaudutaan sinänsä myönteisesti  työperäiseen 

maahanmuuttoon. Työlupaprosessit luvataan hallitusohjelmassa lyhentää keskimäärin yhteen kuukauteen. 

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

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

toimeen työryhmässä sovittavia asioita. EK on esittänyt mm. käsittelytakuuta työlupahakemuksille siten, että kaikki 

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

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

hyväksytyiksi. 

Lisätiedot: Ilkka Oksala 

 

 LAUSUNTOJA JA KUULEMISIA (18.9. - 15.10.) 

EU- ja kauppapolitiikka: 0 lausuntoa, 0 komission avointa konsultaatiota, 0 eduskunnan kuulemista 

Lainsäädäntö ja hallinto: 4 lausuntoa, 3 eduskunnan kuulemista 

Talouspolitiikka: 4 lausuntoa, 2 kuulemista 

Työelämä: 4 lausuntoa, 2 eduskunnan kuulemista 

Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka: 2 lausuntoa, 3 eduskunnan kuulemista  


