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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. 

 YT-LAIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN HALLINTOEDUSTUSTA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN 

VALMISTELU ETENEE 

Sipilän hallitus asetti kolmikantaisen työryhmän uudistamaan yt-lakia. Rinteen ja Marinin hallitusten ohjelmaan sisältyy 

myös ko. lain uudistaminen, jota siis jatkettiin myös vaalikauden vaihduttua. Hallitusohjelman mukaisesti valmisteluun 

kytkettiin myös työntekijöiden hallintoedustusta koskevat pykälät, jotka lähtökohtaisesti on tarkoitus sellaisenaan siirtää 

yt-lakiin, mutta vaarana on, että palkansaajat ajavat myös muutoksia hallintoedustusta koskevien pykälien sisältöön ja 

soveltamisalaan. 

EK ajaa yt-lain velvoitteiden joustavoittamista sekä lain soveltamisalan rajaamista nykyistä isonpii yrityksiin sekä 

henkilöstön hallintoedustusta koskevien pykälien sisällön ja soveltamisalan pitämistä ennallaan. 

Työryhmän työn on tarkoitus valmistua ennen kesää 2020. 

Lisätiedot: Markus Äimälä 

 LAINSÄÄDÄNTÖTYÖ KÄYNTIIN: LAITON UHKAUS VIRALLISEN SYYTTEEN ALAISEKSI 

OM on päättänyt aloittaa lainsäädäntövalmistelun laiton uhkaus -rikostunnusmerkistön säätämiseksi virallisen 

syytteen alaiseksi, kun se kohdistuu asianomistajaan hänen työtehtäviensä vuoksi. OM:n tavoitteena on hallituksen 

esitys syksyllä 2020. EK pyrkii vaikuttamaan siihen, että myös hallitusohjelmaan kirjattu selvitys 

yrityslähestymiskiellon tarpeellisuudesta tehtäisiin samalla ja että lopulta myös siitä säädettäisiin lailla.  

Lisätiedot: Markku Rajamäki  

 EK JA PERHEYRITYSTEN LIITTO YHDESSÄ EDISTÄMÄSSÄ OMISTAJUUTTA 

EK:n yrittäjävaltuuskunta ja Perheyritysten liiton valtuuskunta kokoontuivat EK:ssa 6.2.2020. Yhteistapaamisen 

tavoitteena oli keskustella kotimaisen omistamisen edistämisestä, josta myös alusti elinkeinoministeri Mika Lintilä. 

Valtuuskuntien puheenjohtajien Kari Jussi Ahon ja Philip Aminoffin yhteisessä tiedotteessa nostettiin esille 

omistajuus keinona vauhdittaa hallituksen työllisyyspolitiikkaa. Kotimaisen omistamisen ohjelma on yksi Marinin 

hallituksen elinkeinopoliittisista ohjelmista, joita EK haluaa rakentavalla otteella edistää.  

Lisätiedot: Jouni Hakala 

 PK-PULSSI ENNAKOI HEIKOMPAA TYÖLLISYYS- JA INVESTOINTINÄKYMÄÄ 

EK toteuttaa säännönmukaisesti pk-jäsenkyselyitä. Joulukuussa julkaistiin neljän jäsenyrityksen tiloissa maan eri 

puolilla pk-pulssin tulokset. Investointi- ja työllisyysnäkymissä ennakoidaan heikkenevää kehitystä kuluvalle vuodelle.  

Lisätiedot: Jari Huovinen, Jouni Hakala 

 OSAKESÄÄSTÖTILI ONNISTUNEESTI LIIKKEELLE 

EK esitti jo vuonna 2017 osakesäästötilin perustamista edistämään kansalaisten säästämistä ja vaurastumista 

Suomalaisen Omistajuuden Toimintaohjelmassaan. Lainsäätämisen jälkeen osakesäästötili starttasi vuoden 2020 

alussa. Alku on ollut lupauksia antava yli 18 000 uuden suomalaisen ryhtyessä osakesäästäjäksi, ja kaikkiaan varoja 

osakesäästötileille kertyi 116 miljoonan euron verran tammikuussa 2020.   

Lisätiedot: Jouni Hakala 
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 EK KOKOSI ALUSTAVIA NÄKEMYKSIÄ EU:N UUDEN VIHREÄN KASVUN OHJELMA GREEN 

DEALIN SISÄLTÖÖN 

EK kokosi liittojen kanssa alustavia näkemyksiä EU:n uuteen vihreän kasvun Green deal -ohjelmaan, joka julkaistiin 

komission tiedonantona joulukuussa. Vihreää valoa voi näyttää 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen kirjaamiselle lakiin, 

päästökaupan laajentamiselle lämmitykseen ja jäähdytykseen, energiaverotuksen uudistamiselle ja 

ilmastorahoituksen lisäämiselle. Vaikutusarvioita ja lisäselvityksiä tarvitaan muun muassa vuoden 2030 

päästötavoitteen nostossa ja direktiivien avaamisessa, päästökaupan laajentamisessa tie- ja meriliikenteeseen, 

hiilitulleissa ja rahoituksen kriteereissä. 

Lisätiedot: Kati Ruohomäki 

 EK:N SELVITYS PARANTAA YRITYSTEN VARAUTUMISTA ILMASTONMUUTOKSEEN 

EK julkaisi tammikuussa konsulttiyhtiö Deloittella teetetyn selvityksen, jossa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen 

aiheuttamia liiketoimintavaikutuksia ja riskejä vuoteen 2050 mennessä. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen 

skenaariotyö, joka on tehty elinkeinoelämän keskeisten toimialojen näkökulmasta puhtaasti yritystoiminnan muutoksiin 

keskittyen. Selvitys tarjoaa maanosakohtaiset tarkastelut muutoksista ja neljä askelta yritysten ilmastovarautumisen 

parantamiseksi. 

Lisätiedot: Matti Kahra 

 TOIMIALAKOHTAISET HIILINEUTRAALIUSTIEKARTAT ETENEVÄT SUUNNITELMIEN 

MUKAISESTI – EK TUKEE LIITTOJEN TYÖTÄ 

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Hallitusohjelman 

mukaisten toimialakohtaisten tiekarttojen valmistelu on lähtenyt hyvin käyntiin useilla eri toimialoilla. Tiekarttoja 

valmistellaan laaja-alaisesti ja hyvässä yhteistyössä työ -ja elinkeinoministeriön ja toimialojen välillä. EK tukee jäsenten 

tekemää työtä ja koordinoi kokonaisuutta. Työn pitäisi valmistua touko-kesäkuussa 2020.  Tiekarttoja on tarkoitus 

hyödyntää hallituksen ilmastopolitiikan valmistelussa ja sisällyttää kansainvälisen kasvun ohjelmaan.  

Lisätiedot: Matti Kahra 

 TEOLLISUUDEN SÄHKÖVERO LASKETAAN EU-MINIMIIN ILMASTOTAVOITTEIDEN 

EDISTÄMISEKSI 

Hallituspuolueiden Vuosaari-ilmastokokouksessa 3.2. päätettiin alentaa teollisuuden sähkövero asteittain vuodesta 

2021 lähtien EU:n sallimalle minimitasolle osana ilmastotoimia. EK esitti tätä keväällä 2019. Samanaikaisesti 

energiaverojen palautuksesta (ns. energiaveroleikkuri) luovutaan. Muutos kannustaa elinkeinoelämää 

ilmastomuutoksen torjunnassa ja Suomen sähköistämisessä sekä auttaa pitämään sähkön kustannukset 

kilpailukykyisellä tasolla huolimatta sen käytön voimakkaasta tulevasta kasvusta. Samalla yritystukien painopistettä 

saadaan siirrettyä uudistavien tukien suuntaan. Valitettavasti palveluyritysten sähköverotus ei muuttunut tässä 

yhteydessä. 

Lisätiedot: Kati Ruohomäki 

 ULKOMAISTEN YRITYSJOHTAJIEN ADVISORY BOARD ALOITTI TYÖNSÄ 

Huippujohtajat, jotka ovat muuttaneet maailmalta Suomeen tekemään uraa, ovat avainvaikuttajia haettaessa 

keinoja Suomen kilpailukyvyn ja osaamispohjan vahvistamiseksi. EK perusti ulkomaisten yritysjohtajien 

työryhmän (advisory board), joka kokoontui ensimmäisen kerran 25.2. Puheenjohtajana toimii maajohtaja 

Miriam Holstein (Bayer) ja jäseninä 11 yritysjohtajaa EK:n jäsenyrityksistä. Ensimmäisessä tapaamisessaan 
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ryhmä otti kantaa mm. ulkomaisten työntekijöiden saatavuuskäytäntöihin, kv-opiskelijoiden työllistymisen 

pullonkauloihin sekä Suomen avainhenkilö- ja yritysverotukseen.  

Lisätiedot: Outi Ervasti 

 EK SELVITTI KANSAINVÄLISTYVIEN PK-YRITYSTEN ODOTUKSIA TEAM FINLANDILLE 

Suomessa on arviolta 10.000 työnantajana toimivaa pk-yritystä, joka joko vasta harkitsee tai kokee olevansa 

kansainvälistymisen alkuvaiheessa. EK haastatteli syksyn aikana näistä 17 kpl. Palautteissa toivottiin Team Finland -

palvelukentän työnjaon selkeyttämistä ja koetun hankebyrokratian keventämistä. Lisäksi yritykset toivoivat, että 

ELY:jen kv-palvelut olisivat joustavammin hyödynnettävissä yli maakuntarajojen, jolloin päästäisiin koetusta 

palveluiden epätasaisuudesta eroon. Haastatellut kokivat ELY:jen ja Business Finlandin kv-tuen ohjaavan liiaksi 

konsulttipalveluiden ostoon, ei niinkään oman kv-osaamisen kehittämiseen. Business Finlandille toivottiin nopean kv-

kasvun instrumentteja myös pidempään toimineille, ei vain startup-yrityksille. Myös kv-osaajan löytämiseen toivottiin 

apua.   

Lisätiedot: Outi Ervasti 

 HALLITUKSEN TYÖLLISYYSRYHMIEN TYÖ ETENEE HITAASTI 

Maan hallitus on asettanut 7 työllisyysryhmää valmistelemaan toimia, joilla voitaisiin saavuttaa hallitusohjelmassa 

asetettu tavoite vähintään 60 000 uudesta työpaikasta. Tähän mennessä työ on edennyt todella hitaasti. On 

odotettavissa, että hallituksen huhtikuiseen kehysriiheen mennessä kyetään sopimaan työperäisen maahanmuuton 

edistämisestä, palkkatuen kehittämisestä sekä työvoimapalveluiden kuntakokeiluista. Toimet ovat sinänsä myönteisiä, 

mutta varsinaiset vaikeammat ratkaisut, kuten työttömyysturvan uudistus eivät tällä hetkellä etene. Hallituksen 

yksipuolisesti, kesken kolmikantavalmistelua, päättämä perhevapaauudistus on huono. Se tulee maksamaan 140 

miljoonaa euroa vuodessa ja sen työllisyysvaikutus on – 5 000. 

EK jatkaa vaikuttamistaan vaikuttavien työllisyyttä edistävien toimien edistämiseksi. EK:n esitykset julkaistiin 

juhannusviikolla 2019. 

Lisätiedot: Ilkka Oksala 

 EK TUKEE ASIAKASLÄHTÖISEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN EDISTÄMISTÄ 

EK järjesti helmikuussa hallinnolle ja toiminnanharjoittajille seminaarin digitalisaation ja sähköisen asioinnin 

edistämisestä. Tilaisuudessa esiteltiin uuden digi- ja väestötietoviraston edistämistehtävää sekä kuultiin 

valtiovarainministeriön vastuulla olevasta hallituskauden digitalisaation edistämisen ohjelmasta. Teemallisesti 

seminaarissa keskityttiin ympäristöllisten lupamenettelyiden sähköisiin palveluihin.  

Lisätiedot: Heidi Lettojärvi 

 EK MUKANA HALLITUSKAUDEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELUSSA 

Ympäristöministeriön lakihankkeet luonnonsuojelulain uudistamiseksi sekä toissijaisten ympäristövastuiden 

järjestämiseksi ovat alkaneet vuoden alussa. Luonnonsuojelulain uudistamisella tavoitellaan monimuotoisuuden 

suojelun parantamista ja lain roolin selkeytymistä osana muuta ympäristölainsäädäntöä. Toissijaisen 

vastuujärjestelmän kehittämisellä tähdätään kattavaan järjestelmään, jolla turvataan ympäristövahinkojen hoitaminen 

ensisijaisen vastuutahon jälkeen ilman julkista rahoitusta. Viime hallituskaudella alkanut maankäyttö- ja rakennuslain 

kokonaisuudistuksen valmistelu on aktiivisessa vaiheessa. EK osallistuu lainsäädännön valmisteluun hallinnon 

työryhmissä. 

Lisätiedot: Heidi Lettojärvi 
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 VALMISTEILLA YHTEINEN KANSALLINEN HANKINTASTRATEGIA 

Hankinta-Suomi on Valtiovarainministeriön ja Suomen kuntaliiton yhteinen toimenpideohjelma, jonka tarkoituksena 

on laatia Suomelle yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia. Strategia julkaistaan syksyllä 2020. Yhteistä 

strategiaa työstää monialainen julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta koostuva Hankinta-Suomi -foorumi, 

jossa EK on mukana. Yrityksillä on myös mahdollisuus vaikuttaa strategiaan suoraan osallistumalla maaliskuussa 

2020 järjestettäviin keskustelutilaisuuksiin (https://vm.fi/hankinta-suomi).  

Lisätiedot: Suvi Sasi-Gouatarbès 

 EK ON MUKANA YRITYSSANEERAUSDIREKTIIVIN IMPLEMENTOINTITYÖRYHMÄSSÄ 

Direktiivin tavoitteena on sujuvoittaa elinkelpoisten, mutta väliaikaisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten varhaisen 

vaiheen saneerausta. EK:n tavoite on implementoida direktiivi minimaalisin muutoksin ja mahdollistaa 

lainsäädäntöön pohja velkakonversiosta säätämiselle erillisessä lainsäädäntöhankkeessa. Työryhmän tehtävänä on 

jättää HE-luonnos vappuun 2021 mennessä.   

Lisätiedot: Santeri Suominen & Ilari Kallio (työryhmän jäsen) 

 EK AJAA PÖRSSIYHTIÖIDEN SISÄPIIRISÄÄNTELYN SUJUVOITTAMISTA 

EK vastasi EU:n arvopaperivalvoja ESMA:n konsultaatioon liittyen EU:n markkinoiden väärinkäyttö -asetuksen 

uudelleenarviointiin. EK:n tavoitteena on vähentää listayhtiöiden hallinnollista taakkaa. Komissio arvioi, ryhtyykö se 

lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin konsultaation tulosten johdosta.  

Lisätiedot: Santeri Suominen 

 EK MYÖTÄVAIKUTTAA SIJOITUSTEN KESTÄVYYSLUOKITUSJÄRJESTELMÄÄN ELI 

TAKSONOMIAAN 

Komission asettama työryhmä TEG on juuri antamassa suositustaan taksonomian kriteereiksi, joiden mukaan 

määritellään eri toimintojen kestävyys. EK:n tavoitteena on hiilineutraaliin talouteen hallitun siirtymän mahdollistava 

kriteeristö, joka ei rankaise, vaan kannustaa siirtymävaiheen investointeihin. Syyskuun 2020 jälkeen komissio antaa 

suosituksen pohjalta säännökset, joilla konkretisoidaan kestävyysluokituksen sisältö.  

Lisätiedot: Santeri Suominen 

 EK JÄSENEKSI KANSALLISEN IPR-STRATEGIAN OHJAUSRYHMÄÄN 

Hallitusohjelmassa on kirjaus kansallisen aineettomien oikeuksien (IPR) strategian luomisesta. Ohjausryhmän 

tehtävänä on laatia IPR-strategia niin, että se tehdään 2020 aikana ja pannaan täytäntöön 2023 loppuun mennessä. 

EK on kutsuttu mukaan ohjausryhmään. 

Lisätiedot: Riikka Tähtivuori 

 EK MUKANA TYÖRYHMÄSSÄ POHTIMASSA OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARPEITA 

Osakeyhtiölakia on tarkoitus sujuvoittaa ja modernisoida muun muassa mahdollistamalla erilaiset digitalisaation 

tuomat mahdollisuudet yhtiökokouksiin osallistumisessa. Tarkoituksena on myös sujuvoittaa erilaisia yritys- ja 

rakennejärjestelyitä. 

Lisätiedot: Hannu Ylänen 

https://vm.fi/hankinta-suomi
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 EK VAIKUTTAMASSA OECD:N SUOMELLE ANTAMIIN OSAAMISSUOSITUKSIIN 

OECD antoi Suomelle osaamispolitiikkaa koskevat suositukset. EK oli sekä haastateltavana kartoitusvaiheessa että 

kommentoimassa suosituksia, kun ne luovutettiin ministereille Andersson, Haatainen ja Kosonen. Suosituksissa 

nousi tarve aiempaa voimakkaammin suunnitella koulutuksien työelärelevanssia. Esiin nousi myös 

aikuiskoulutuksen kasautuminen niille, joilla on jo runsaasti koulutusta ennestään. EK on tunnistanut saman 

ongelman jo aiemmin ja siitä johtuen neuvotellut työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa uudet ehdot 

aikuiskoulutustuelle. Uusi laki astunee voimaan 2020. 

Lisätiedot: Riikka Heikinheimo 

 KOMISSION TEKOÄLY- JA DATASTRATEGIAT JULKI – EK:N EDUNVALVONTA JATKUU 

AKTIIVISENA 

Komission helmikuussa julkistaman tekoälystrategian tavoitteena on arvioida lainsäädännön tarvetta erityisesti 

korkean riskin tekoälysovelluksissa, joissa voidaan nähdä mahdollisia uhkia perusoikeuksille. Komissio esittää mm. 

erityisvalvonnan tarvetta korkean riskin sovelluksille sektori- ja käyttökohtaisesti, esimerkiksi itseohjautuvien autojen 

ja terveydenhuollon osalta. Samanaikaisesti julkistetun datastrategian osalta komissio keskittyy edistämään 

erityisesti teollisen datan jakamista ja käyttöä, ja visioi datan yhteisvarantojen luomista eri sektoreilla. 

Datastrategiaan kuuluu vahvasti myös kansalaisten oman datan hallinnan parantaminen. EK jatkaa aktiivisesti 

edunvalvontaa kansallisella ja EU-tasolla. 

Lisätiedot: Sanna-Maria Bertell 

 KHO:LTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ VERTAILUTIETOTARKASTUKSEN JA 

SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUKSEN EDELLYTYKSISTÄ 

Korkein hallinto-oikeus käsitteli vuosikirjaratkaisussaan KHO 2020:8 

(https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1580270510939.html) niin sanottujen 

vertailutietotarkastuksen tietopyyntöjen hyväksyttävää laajuutta. Ratkaisussaan KHO katsoi, että Verohallinnon 

pankille esittämä tietopyyntö ei ollut lain mukainen. Tietopyyntöä ei rajattu sellaisiin asiakkaisiin, joita koskevien 

tietojen voitiin olettaa olevan verovalvonnan toteuttamiseksi tarpeellisia. Pyyntö ei ollut oikeasuhtainen, koska se ylitti 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden, käyttötarkoitussidonnaisuuden 

sekä tietojen minimoinnin vaatimukset. Vertailutietotarkastusten tietopyynnön kohteena olevien yritysten on tärkeää 

tiedostaa, että yrityksellä on velvollisuus arvioida pyynnössä edellytettyjen tietojen tarpeellisuus ja pyytää 

Verohallintoa tarkentamaan ja perustelemaan tietopyyntöä tarvittaessa. Yritys ei voi luovuttaa henkilötietoja 

asetuksen vastaisesti myöskään silloin, kun tietoja luovutetaan viranomaisille.  

Korkein hallinto-oikeus vahvisti vuosikirjaratkaisussaan KHO 2020:7 

(https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1579764321640.html), että 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamiselle perintö- ja lahjaverolaissa asetettu edellytys yritystoiminnan 

jatkamisesta täyttyi myös silloin, kun lahjoitetut osakkeet oikeuttivat 10 prosentin omistusosuuteen osakeyhtiössä ja 

2,5 prosentin äänioikeuteen yhtiön  yhtiökokouksessa. Ratkaisu vastaa lain soveltamiskäytäntöä ja sanamuotoa. 

Lisätiedot: Anita Isomaa, Lauri Lehmusoja 

 OECD:LTÄ YKSITYISKOHTAISEMPI ESITYS DIGITALISOITUVAN TALOUDEN 

VEROTUKSEN UUDISTAMISEKSI 

OECD julkaisi 31.1.2020 tuoreimman raporttinsa kansainvälisen verotuksen uudistamishankkeesta. Työ on yhä 

kesken ja uudistuksen suuntaviivoista on tarkoitus sopia kesäkuun 2020 aikana. Raportissa esitetyn mallin 

tavoitteena on yritysverotuottojen osittainen ja kaavamainen uudelleenjako vientiyritysten asuinvaltioilta asiakkaiden 

asuinvaltioille. Esitetty malli kohdistuu lähtökohtaisesti kaikkeen kuluttajaliiketoimintaan. Raportissa esitetyistä 
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yksityiskohdista ei ole yksimielisyyttä, vaan kaikki yksityiskohdat ovat avoinna, kunnes kokonaisuudesta on päästy 

sopuun. Raportti sisältää joitakin tarkennuksia lokakuussa 2019 julkaistuun raporttiin. Raporttiin on lisätty kaavio 

verotuottojen jakamisen toteuttamisesta ja raportissa on kuvattu veron soveltamisalaa ja siihen mahdollisesti tulevia 

poikkeuksia esimerkein.   

Raportti on saatavissa osoitteessa http://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-

on-beps-january-2020.pdf.  

Lisätiedot: Anita Isomaa, Lauri Lehmusoja 

 POHJOISMAINEN KESKUSTELU KIERTOTALOUDESTA EUROOPAN PARLAMENTISSA 

Euroopan komission julkaisee uuden Kiertotalouden toimintaohjelman osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa 

keväällä 2020. Tulevassa strategiassa avainsektoreita ovat: rakennus- ja purku-, elintarvike-, tekstiili-, liikenne- ja 

elektroniikkasektorit. Monella yrityksellä on jo kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa, mutta EU-sääntely on 

vaarassa laahata perässä. Ratkaisematta ovat mm. jätteiden esteetön siirto maiden rajojen yli, kun materiaalia 

käytetään uusioraaka-aineena ja tekstiilisektorilla uusien kuitujen sujuva rekisteröinti EU:ssa. EK pohjoismaisine 

sisarjärjestöineen järjesti asian tiimoilta Brysselissä seminaarin, jota emännöivät MEPit Henna Virkkunen, Pernille 

Weiss (DK) ja Arba Kokalari (SWE). Tilaisuuteen osallistui 80 osallistujaa. 

Lisätiedot: Karoliina Rasi 

 AIKAA NEUVOTTELUILLE EU:N JA UK:N TULEVASTA KAUPPASUHTEESTA ON VÄHÄN 

Yritysten kannalta keskeisimmät kysymykset EU:n ja UK:n tulevasta suhteesta ovat yhä auki, sillä neuvottelut 

kauppasuhteesta alkavat 2.3. EK toivoo, että tuleva suhde olisi mahdollisimman lähellä nykytilannetta, mutta 

tasapuolisista kilpailuedellytyksistä on huolehdittava. Koska neuvotteluille on vain vähän aikaa, yritysten on 

varauduttava siihen, että kauppasopimus voi jäädä solmimatta tai että se on hyvin suppea. Yritysten näkökulmasta 

tämän vuoden loppuun kestävän siirtymäkauden aikana tilanne säilyy nykyisenlaisena. 

Lisätiedot: Janica Ylikarjula 

 EU-BUDJETISTA 2021–2027 EI SOPUA 

Neuvottelut EU:n pitkän aikavälin budjetista kariutuivat ylimääräisessä EU-maiden johtajien huippukokouksessa. 

Suurimmat kiistat koskevat EU-budjetin kokoa ja menoeriä. EK:n mielestä EU:ssa on keskityttävä aidosti 

eurooppalaisiin hankkeisiin, jotka on tehokkainta toteuttaa ja rahoittaa EU-tasolla. Tällaisia ovat mm. eurooppalaisen 

kilpailukyvyn vahvistaminen investoinneilla tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, yhteiskunnan digitalisaatioon sekä 

merkittäviin liikenne-, energia- ja tietoliikennerunkoverkoston puuttuviin yhteyksiin.  

 

Lisätiedot: Janica Ylikarjula 

 KOMISSION TYÖOHJELMA 2020 JULKAISTU 

EU-komission työohjelma 2020 osoittaa, että komission alkukauden läpileikkaavina teemoina ovat ilmastoneutraalius, 

digitaalinen valmius ja reilu kilpailu. Komissio julkaisee yleisluonteiset strategiat tai keskustelunavaukset ennen 

konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia, mikä mahdollistaa huolellisen lainsäädäntövalmistelun ja antaa enemmän aikaa 

myös edunvalvontatyölle. EK:n EU-edunvalvonnan prioriteeteissä vuodelle 2020 on huomioitu komission aloitteet.  

 

Lisätiedot: Janica Ylikarjula 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_124
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 EK:N EUROOPPALAISEN KATTOJÄRJESTÖ BUSINESSEUROPEN KIINA-STRATEGIA 

JULKAISTU 

Eurooppalainen elinkeinoelämä tähtäimessä on vahvempi ja reilumpi Kiina-suhde. Strategiassa analysoidaan 

kattavasti Kiinaan liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita sekä esitetään konkreettisia suosituksia EU-Kiina-

taloussuhteen tasapainottamiseksi. EK vaikutti aktiivisesti strategian valmisteluun omien prioriteettiensa (valtiontuet, 

investoinnit ja julkiset hankinnat sekä digitaalinen talous) pohjalta. https://www.businesseurope.eu/publications/eu-

and-china-addressing-systemic-challenge 

Lisätiedot: Ari-Pekka Jämsen 

 EK:LLE UUSI AFRIKKA-YRITYSTYÖRYHMÄ 

EK on perustanut EU- ja kauppapoliittisen valiokuntansa alaisuuteen erillisen Afrikka-työryhmän, jonka ensimmäinen 

kokous pidettiin helmikuussa. Työryhmässä on edustettuna EK:n jäsenyritysten lisäksi myös ulkoministeriö. Työryhmä 

tukee EK:n Afrikka- ja kehitysrahoitustavoitteiden edistämistä. Yritystyöryhmän keskeinen tehtävä on ohjata 

huhtikuussa valmistuvan elinkeinoelämän Afrikka-selvitystyön valmistelua, ja samalla tukea hallituksen Afrikka-

strategian laatimista.  

Lisätiedot: Jannika Ranta 

 EU:N JA VIETNAMIN KAUPPASOPIMUS MAALIIN 

EU-parlamentti äänesti 12.2. EU:n ja Vietnamin välisen kauppasopimuksen hyväksymisestä. Kyseessä on toistaiseksi 

kattavin sopimus, jonka EU on neuvotellut kehittyvän valtion kanssa. Vietnamin talouskasvu lukeutuu maailman 

nopeimpien joukkoon. Vietnam toimii myös porttina laajempaan Kaakkois-Aasiaan markkina-alueeseen. Pian 

voimaan astuva sopimus avaakin uusia mahdollisuuksia myös monille suomalaisyrityksille. Vietnam poistaa 

tullimaksut 65 prosentilta EU-tuonnilta heti sopimuksen tultua voimaan. Loput tullit poistuvat asteittain 10 vuoden 

siirtymäajan kuluessa. Sopimuksen odotetaan astuvan voimaan kesällä 2020.  

Lisätiedot: Jannika Ranta 

 YRITYSSEMINAAREJA EK:LLA JA DELEGAATIOMATKA USA:HAN 

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

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

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

yhteistyöhön.  

Meriteollisuuden toimialaan liittyen, GIPP-ohjelma osallistuu Seatrade Cruise Global (USA) tapahtumaan 21.–

23.4.2020. Täällä lanseerataan Meriteollisuus ry:n ja Business Finlandin yhdessä tuottama suomalaisen älykkään 

meriteollisuuden tarjoamaa kuvaava esite. GIPP-ohjelma järjestää myös meriteollisuusaiheisen lounastilaisuuden 

EK:lla 23.3.2020. Lisäksi terveysteknologiasektorille järjestetään aamiaistilaisuus EK:lla 18.3.2020. 

Lentämisen uusiin teknologioihin liittyvää tilaisuutta suunnitellaan Iso-Britannian lähetystön kanssa tulevalle keväälle. 

Puolustusteknologian liittyvä delegaatiomatkaan kohdistui Washingtoniin 24.–28.2.2020. 

Lisätietoja ohjelmajohtaja Kimmo Aura (kimmo.aura@businessfinland.fi)  

 

https://www.businesseurope.eu/publications/eu-and-china-addressing-systemic-challenge
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-and-china-addressing-systemic-challenge
mailto:kimmo.aura@businessfinland.fi
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 DIGITALISAATION EDISTÄMISEN OHJELMA KÄYNNISTYI 

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa tavoitteina on mm. nostaa julkisen sektorin teknologia- ja 

digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Hallitusohjelmatavoitteiden 

toimeenpanemiseksi on käynnistetty digitalisaation edistämisen ohjelma, jonka toteuttamisen myötä julkiset palvelut 

ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä. Ohjelmaan sisältyy hallitusohjelmasta 

myös digitaalisten julkisten palveluiden esteettömyyden parantaminen ja riittävien palveluiden käytön tukipalveluiden 

turvaaminen kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Toimikausi kestää 25.02.2020- 31.3.2023 ja hanketta 

koordinoi VM. Elinkeinoelämän keskusliitto on työssä mukana ja hankkeen ohjausryhmän jäsen. 

Lisätietoja: Mika Tuuliainen 

 EK JULKAISI YRITYSTEN NÄKÖKULMIA JATKUVAAN OPPIMISEEN 

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla ollaan valmistelemassa jatkuvan oppimisen uudistusta vuoden 2020 loppuun 

mennessä. Valmistelua ohjaa parlamentaarinen ohjausryhmä, jonka laajassa kokoonpanossa myös EK:lla on 

edustus. Osana uudistukseen vaikuttamista EK on julkaissut "Uudistuminen lähtee osaamisesta – Jatkuva oppiminen 

on yritysten arkea" -julkaisun, jossa edelläkävijäyritykset avaavat omia näkökulmiaan osaamisen kehittämiseen.  

Julkaisuun voi tutustua tarkemmin täällä: 

https://ek.fi/wp-content/uploads/EK_Uudistuminen_lahtee_osaamisesta_www.pdf 

Lisätiedot: Mikko Vieltojärvi 

 KOULUTUSPOLIITTINEN SELONTEKO VALMISTELUSSA 

Hallitus on antamassa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon vuoden 2020 syyskaudella. Selonteolla on tarkoitus 

hakea linjauksia, joilla voitaisiin varmistaa mm. koulutus- ja osaamistason nouseminen, koulutuksellisen tasa-arvon 

lisääntyminen, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia 

ja investoida. Selonteko on tarkoitus tuoda lausuntokierrokselle syyskuussa 2020. EK korostaa selonteon 

valmistelussa koulutusjärjestelmän roolia osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa.  

Lisätiedot: Mikko Vieltojärvi 

 

 LAUSUNTOJA JA KUULEMISIA (21.11.2019 – 4.3.2020) 

EU- ja kauppapolitiikka: Eduskuntakuulemisia 1 

Lainsäädäntö ja hallinto: Lausuntoja 9, eduskuntakuulemisia 4 

Osaaminen, digi & HR: Lausuntoja 5, eduskuntakuulemisia 1 

Talouspolitiikka: Lausuntoja 18, eduskuntakuulemisia 0 

Työelämä: Lausuntoja 8, eduskuntakuulemisia 3 

Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka: Lausuntoja 9, eduskuntakuulemisia 2 

https://ek.fi/wp-content/uploads/EK_Uudistuminen_lahtee_osaamisesta_www.pdf

