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Tunnus

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n visuaalinen ilme heijas-
taa keskusliiton visiota ja missiota sekä EK:n tavoitteita.

EK:n tunnuksen perustana on tasasivuinen, kärjistään 
ja sivuiltaan pyöristetty sininen kolmio. Tunnukseen liittyy 
kiinteästi vaalean vihreä kaareva muoto, jolla yksi kolmion 
kärjistä on korostettu. Kolmio ja sen korostettu kärki muo-
dostavat nuolen kärkeä muistuttavan kuvion, jonka suunta 
on eteenpäin ja ylöspäin. Tunnukseen on muotoiltu valkoi-
set kirjaimet EK (Elinkeino elämän keskusliitto). Sininen ja 
valkoinen symboloivat suomalaisuutta.

Tunnuksen osat ja rakenne

Tunnuksen kieliversiot

Tunnuksen käyttö erikoistilanteissa

Tunnusvärit

Typografia

EK-taustat: väristä väriin, valkoisesta väriin, väristä valkoiseen
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Tunnuksen osat ja rakenne

Tällä sivulla on esitetty Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK:n tunnus. Se muodostuu kuvan osoittamalla tavalla 
logo-osasta ja merkistä, jotka ovat tarkasti määritellyssä 
suhteessa toisiinsa nähden. On tärkeää, että tunnus 
säilyttää aina tarkan ulkomuotonsa käyttöympäristostä 
ja tilanteesta riippumatta. Logon ja merkin keskinäinen 
suhde tulee aina säilyttää muuttumattomana.

Tunnus esiintyy aina valkoisessa taustassa!

Tunnus

Tunnuksen kieliversiot

Tunnuksen käyttö erikoistilanteissa

Tunnusvärit

Typografia

EK-taustat: väristä väriin, valkoisesta väriin, väristä valkoiseen

Tunnus

Logo Merkki

Tunnuksen minimi suoja-alue
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2x y y 2x
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Tunnuksen kieliversiot

Tällä sivulla on esitetty Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n 
värillinen tunnus kieliversioineen. Tunnus on värityksel-
tään sininen ja vihreä. Värillisen tunnuksen eri element-
tien välisiä suhteita, typografiaa tai elementtien väritystä 
ei tule muuttaa tällä sivulla esitellyistä originaaleista 
poikkeavaksi. Tunnuksen ympärille on määritelty kuvissa 
esitetellyn mitoituksen mukaan minimi suojaalue, jonka 
sisäpuolelle ei tule sijoittaa muita graafisia elementtejä 
tai tunnuksia. Tämä ”näkymätön” suoja-alue on esitetty 
kuvissa valkoisena alueena tunnuksen ympärillä. Tunnuk-
sesta käytetään vain tällä sivulla esiintyviä tunnusorigi-
naaleja.

Tunnus

Tunnuksen osat ja rakenne

Tunnuksen käyttö erikoistilanteissa

Tunnusvärit

Typografia

EK-taustat: väristä väriin, valkoisesta väriin, väristä valkoiseen
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Tunnuksen käyttö 
erikoistilanteissa
EK:n saavuttaman tunnettuuden ansiosta tunnuksen 
merkkiosaa voidaan käyttää haluttaessa myös yksinään. 
Pelkkää merkkiä voi käyttää tunnusta vapaammin eri 
ympäristöissä, kuten väripinnoilla ja kuvan päällä. Merkin 
ympärille on aina jätettävä merkin E-kirjaimen sakaran 
paksuinen reunus.

Mustavalkoista tunnusta/merkkiä käytetään sellaisissa 
tapauksissa, joissa värien käyttö ei ole mahdollista.

Tunnus

Tunnuksen osat ja rakenne

Tunnuksen kieliversiot

Tunnusvärit

Typografia

EK-taustat: väristä väriin, valkoisesta väriin, väristä valkoiseen
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Tunnusvärit

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n väreiksi on valittu 
sininen ja vihreä. Tunnusvärejä ja niistä muodostettuja 
vaaleusasteita voidaan käyttää viestinnässä muiden visu-
aalisten elementtien, esimerkiksi sivupohjien, tekstipals-
tojen ja otsikoiden värityksessä. Yhtä lailla tunnusvärejä 
voidaan hyödyntää vaikkapa opasteissa, seinäpinnoissa tai 
tekstiileissä. Niin ikään tällä sivulla on esitetty lisävärit, 
joiden käytöstä on useita esimerkkejä tässä ohjeistossa.

On tärkeää, että nämä tunnusväreiksi ja lisäväreiksi 
valitut värit toistuvat kaikkialla mahdollisimman saman-
kaltaisina. Siksi on välttämätöntä, että tunnusvärit on 
määritelty tarkasti värikoodein erilaisissa värijärjestel-
missä, esimerkiksi Pantone®- ja CMYK-arvoina kirjapainoa 
varten sekä RGB- ja HTML-arvoina kuvaruudulla tapahtu-
vaa esittämistä varten.

Tunnusväreistä ja lisäväreistä voidaan tehdä erilaisia 
vaaleusasteita.

Tunnus

Tunnuksen osat ja rakenne

Tunnuksen kieliversiot

Tunnuksen käyttö erikoistilanteissa

Typografia

EK-taustat: väristä väriin, valkoisesta väriin, väristä valkoiseen

Pantone 661 C 

C 100 / M 75 / Y 0 / K 6

R 0 / G 53 / B 148

HTML 003594

Pantone 166 C 

C 0 / M 76 / Y 100 / K 0

R 227 / G 82 / B 5

HTML E35205

Pantone 326 C 

C 81 / M 0 / Y 39 / K 0

R 0 / G 178 / B 169

HTML 00B2A9

Pantone 390 C 

C 27 / M 0 / Y 100 / K 3

R 181 / G 189 / B 0

HTML B5BD00

Pantone 144 C 

C 0 / M 51 / Y 100 / K 0

R 237 / G 139 / B 0

HTML ED8B00

Pantone 5767 C 

C 31 / M 11 / Y 76 / K 35

R 138 / G 141 / B 74

HTML 8A8D4A

Pantone 299 C

C 86 / M 8 / Y 0 / K 0

R 0 / G 163 / B 224

HTML 00A3E0

Pantone Rubine Red C 

C 0 / M 100 / Y 22 / K 3

R 206 / G 0 / B 88

HTML CE0058

Pantone 369 C 

C 68 / M 0 / Y 100 / K 0

R 100 / G 167 / B 11

HTML 64A70B

Pantone 291 C 

C 38 / M 4 / Y 0 / K 0

R 155 / G 203 / B 235

HTML 9BCBEB

Pantone 208 C 

C 15 / M 100 / Y 37 / K 45

R 134 / G 31 / B 65

HTML 861F41

Pantone 123 C 

C 0 / M 19 / Y 89 / K 0

R 255 / G 199 / B 44

HTML FFC72C

Päävärit Lisävärit
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Typografia

Ensisijainen tekstityyppi: Max
Max on valittu Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ensi-
sijaiseksi tekstityypiksi ulkoisen viestinnän tarpeisiin. Max 
on moderni groteski tekstityyppi, jonka käyttö esimerkiksi 
julkaisuissa luo EK:sta haluttua mielikuvaa.

Times New Roman
Times New Roman löytyy useimmista tietokoneista val-
miina järjestelmäfonttina. Erityisen hyvän luettavuutensa 
vuoksi sitä voidaan käyttää pitkissä leipätekstikokonai-
suuksissa, esimerkiksi kirjeissä ja julkaisuissa.

Arial tai Helvetica
Arial tai Helvetica löytyy useimmista tietokoneista val-
miina järjestelmäfonttina. Erityisen hyvän luettavuutensa 
vuoksi niitä voidaan käyttää niin otsikoissa kuin pitkissä 
leipätekstikokonaisuuksissa, esimerkiksi kirjeissä ja erilai-
sissa powerpoint-esityksissä.

Tunnus

Tunnuksen osat ja rakenne

Tunnuksen kieliversiot

Tunnuksen käyttö erikoistilanteissa

Tunnusvärit

EK-taustat: väristä väriin, valkoisesta väriin, väristä valkoiseen

Max Semibold

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä
Max Book

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen 
pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää.

Max Regular

Sen läheisin ym päristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa 
pellot, joissa aaltoili teräinen vilja.

Times New Roman Regular

Peltojen alla on niittu, apilaäyräi-
nen, halkileikkaama monipolvisen 
ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, 
ennenkuin joutui laitumeksi kylän 
karjalle. Muutoin on talolla avaria 
metsiä, soita ja erämaita, jotka, 
tämän tilustan ensimmäisen perus-
tajan oivallisen toiminnan kautta, 
olivat langenneet sille osaksi.

Arial Bold/Regular

Silloinpa Jukolan isäntä, 
pitäen enemmän huolta jälkeen
tulevainsa edusta kuin omasta.

Helvetica Bold/Regular

Otti vastaan osaksensa kulon 
polttaman metsän ja sai seitse-
män vertaa enemmän.
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EK-taustat (väristä väriin)

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tarpeisiin on suunni-
teltu useita perus- ja lisäväreihin perustuvia taustagrafii-
koita. Taustoja käytetään rajattuina elävoittämään EK:n 
esityksiä ja julkaisuja sekä luomaan niille yhdenmukaisen 
ja helposti tunnistettavan ilmeen. Käytä vain valmiita 
orginaali taustoja. 

Katso esimerkkejä taustojen käytöstä Esimerkkejä 
sovelluksista -osiosta.

Tunnus

Tunnuksen osat ja rakenne

Tunnuksen kieliversiot

Tunnuksen käyttö erikoistilanteissa

Tunnusvärit

Typografia 

EK-taustat: valkoisesta väriin, väristä valkoiseen
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EK-taustat (valkoisesta väriin)

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tarpeisiin on suunni-
teltu useita perus- ja lisäväreihin perustuvia taustagrafii-
koita. Taustoja käytetään rajattuina elävoittämään EK:n 
esityksiä ja julkaisuja sekä luomaan niille yhdenmukaisen 
ja helposti tunnistettavan ilmeen. Käytä vain valmiita 
orginaali taustoja. 

Katso esimerkkejä taustojen käytöstä Esimerkkejä 
sovelluksista -osiosta.

Tunnus

Tunnuksen osat ja rakenne

Tunnuksen kieliversiot

Tunnuksen käyttö erikoistilanteissa

Tunnusvärit

Typografia

EK-taustat: väristä väriin, väristä valkoiseen
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EK-taustat (väristä valkoiseen)

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tarpeisiin on suunni-
teltu useita perus- ja lisäväreihin perustuvia taustagrafii-
koita. Taustoja käytetään rajattuina elävoittämään EK:n 
esityksiä ja julkaisuja sekä luomaan niille yhdenmukaisen 
ja helposti tunnistettavan ilmeen. Käytä vain valmiita 
orginaali taustoja. 

Katso esimerkkejä taustojen käytöstä Esimerkkejä 
sovelluksista -osiosta.

Tunnus

Tunnuksen osat ja rakenne

Tunnuksen kieliversiot

Tunnuksen käyttö erikoistilanteissa

Tunnusvärit

Typografia

EK-taustat: väristä väriin, valkoisesta väriin
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Lomakkeisto
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Elinkeinoelämän keskusliitto EK
PL 30 (Eteläranta 10), 00130 Helsinki • Puhelin: (o9) 420 20 • Faksi: (o9) 4202 2299

ek@ek.fi • www.ek.fi • Y-tunnus: 1902799-1 • Kotipaikka: Helsinki

ASETTELUOHJE
Vakioasiakirja
Kireellinen
14.4.2004

Graafisen suunnittelun toimisto
Porkka & Kuutsa Oy
Vyökatu 10 B
00160 HELSINKI

1 (1)

Kotimaisessa kirjeenvaihdossa voidaan käyttää Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
suosittelemaa päivämäärän merkitsemistapaa: päivä.kuukausi.vuosi, esimerkiksi 10.2.2004.
Täydentäviä nollia ei käytetä. Päiväys kuuluu tunnisteiden vähimmäistietoihin ja se
suositetaan toistettavaksi joka sivulla.

Vastaanottajatiedon ensimmäisen rivin sijainti on 44 mm lomakkeen yläreunasta ensimmäisen
rivin alareunaan. Vastaanottajan osoitetunnisteissa kuuden rivin tekstisisällön leveys on
76,2 mm ja korkeus 25,4 mm.

Tiedot sijoitetaan kukin omalle rivilleen seuraavassa järjestyksessä: vastaanottajan nimi,
nimen täydenne, henkilö, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä
ulkomaanpostissa kohdemaa. Postitoimipaikka kirjoitetaan suuraakkosin.

Käytettäessä ikkunakuorta on syytä varmistaa, että lähetys soveltuu automattiseen
kirjelajitteluun: koko osoitteen tulee näkyä kuoren ikkunasta valkoisella pohjalla ilman
lajittelua häiritseviä ylimääräisiä kuvioita tai merkkejä.

Jatkosivuilla asiasisällon ensimmäinen rivi aloituskohta sekä osoitteellisissa että
osoitteettomissa asiakirjoissa on 44 mm lomakkeen yläreunasta.

Ystävällisin kevätterveisin,

Etunimi Sukunimi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

SFS 2487 -standardin mukainen asettelu malli

1/2004
Liite 1
Dnro A01/002/0003/2004
Salassa pidettävä

Tähän voidaan tarpeen vaatiessa
erilaisissa yhteyksissä
kirjoittaa lähettäjän tiedot
kertaalleen

66
10

52
10

20

52
10

20

66
10

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki • Puhelin: (o9) 420 20 • Faksi: (o9) 4202 2299

ek@ek.fi • www.ek.fi • Y-tunnus: 1902799-1 • Kotipaikka: Helsinki

Etunimi Sukunimi
Title
Communications

Confederation of Finnish Industries EK
Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki, Finland
Tel. +358 9 4242 990 • mobile: +358 40 90 000 74
Fax: +358 9 4242 9920 • www.ek.fi
etunimi.sukunimi@ek.fi

10
5,5

16,5

6

7
Confédération des Entreprises Finlandaises EK

Avec nos compliments

40
8

15

20

10

20

40

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki

10

10

20

52 63

Lomakkeisto

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lomakkeisto löytyy val-
miiksi mitoitettuina paino- ja sivupohjatiedostoina. Käytä 
vain näitä valmiita tiedostoja tai sovella näiden mallien 
mitoituksia mahdollisten uusien lomakepohjien luomiseen.
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Julkaisut

Tunnuksen käyttö julkaisuissa 

Julkaisujen gridijärjestelmä 

Julkaisujen typografiset tyylit
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20

15

15

15

20

15

20

15

20
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Tunnuksen käyttö julkaisuissa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n julkaisuissa tunnus 
sijoitetaan viereistä pystymuotoisen A4-arkin mitoitus-
ohjetta soveltaen julkaisun oikeaan reunaan, ylä- tai 
alalaitaan asemoituna. 

Yleisimpiin julkaisuihin, kuten erilaisiin raportteihin ja 
esitteisiin, löytyy taittopohjia, joissa on valmiiksi määritel-
tyinä väripaletit, palstamitoitukset ja typografiset tyylit.

Katso esimerkkejä julkaisujen kansista Esimerkkejä 
sovelluksista -osiosta.

 

Julkaisujen gridijärjestelmä 

Julkaisujen typografiset tyylit
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Kasvu ja työpaikat syntyvät tai jäävät syntymättä juuri pk-yrityksiin. Voidakseen työllistää 
Suomessa pk-yritykset peräänkuuluttavat työmarkkinajärjestelmän kokonais uudistusta. 
Työnantajayritysten määrä on polkenut paikallaan koko 2000-luvun, vaikka tälle aika-
välille mahtuu kovan talouskasvun vuosia. Jotain on siis työmarkkinoilla pahasti pielessä.

3.1 Työmarkkinajärjestelmä 
kokonaisremonttiin
Luodaan Suomeen kilpailukykyiset työmarkkinat
Yritysten lukumäärän kasvu on hidastunut Suomessa viime 
vuosina. Yksinyrittäjien määrä on noussut, kun taas työnanta-
jayrittäjien ja -yritysten suhteellinen osuus on polkenut paikallaan.

Tämä kertoo siitä, että erityisesti ensimmäisen työntekijän 
palkkaamisen kynnys on edelleen liian korkealla. Syynä ovat 
työllistämiseen liittyvät taloudelliset riskit ja raskas byrokratia. 
Samaan aikaan tutkimukset ja käytäntö osoittavat, että toden-
näköisyys uusille rekrytoinneille kasvaa ensimmäisen työllistä-
miskokemuksen jälkeen.

Työmarkkinoiden joustavuudella mitattuna Suomi sijoittuu kan-
sainvälisissä kilpailukykyvertailuissa häntäpäähän. Rakenteellinen 
jäykkyys kärjistyy sovittaessa työehdoista ja palkoista: sopimisva-
paus on hyvin rajoitettua ja työvoiman hinnalla ei ole kysyntäjous-
toa. Tämä on kilpailukyvyn näkökulmasta erityisen ongelmallista 
Suomen kaltaisessa korkeiden työvoimakustannusten maassa.

Maamme BKT:n nousu on viimeisen neljän vuosikymme-
nen aikana perustunut työn tuottavuuden nousuun, kun taas 
työpanoksen määrä ei ole kasvanut. Tämä on kestämätön polku. 
Suomalaisten kansainvälisesti lyhyttä työaikaa on pidennettävä.

Vuokratyön ideologinen vastustaminen maksaa työpaikkoja. 
Vuoden 2012 vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan lähes joka 
neljäs tutkimukseen vastanneista sai töitä kolmessa päivässä 
henkilöstöpalveluyrityksen kautta. Reilulle kahdelle kolmasosalle 
työtä järjestyi alle kahdessa viikossa. Vuokratyön mustamaalaa-
miselle ja rajoittamiselle ei ole mitään perusteluita.

Asiakaslähtöinen ajattelu myös työnvälitykseen
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut ovat uudistumisen edessä, kun 
taloussuhdanteet ovat heikot, työttömyys nousee ja määrärahat 
pienenevät. Ongelma on sama kuin monien muidenkin julkisten 

Mitä Suomi 
tarvitsee:
 • Siirrytään sopimaan työehdoista ja -palkoista 

nykyistä laajemmin yritystasolla. Tällöin 
työmarkkinaratkaisuissa sovitaan vain 
enimmäiskustannustaso ja palkankorotukset jätetään 
sovittaviksi paikallisesti.

 • Perataan koko työlainsäädäntö ja arvioidaan, miltä 
osin pakottavia säännöksiä voidaan muuttaa 
sopimuksen varaisiksi.

 • Lisätään työpanoksen määrää vähentämällä työaikaa 
lyhentäviä poissaoloja ja tekemällä työstä aina 
ensi sijainen vaihtoehto sosiaaliturvaan nähden. 
EU-oikeutta täytäntöönpantaessa on huolehdittava 
siitä, ettei direktiivien säännösten ja kotimaisten 
etuuksien kokonaisuus ylitä EU-sääntelyn 
vähimmäisvaatimuksia.

 • Madalletaan pk-yrittäjän kynnystä palkata 
uusia työntekijöitä pidentämällä koeaikoja, 
poistamalla määräaikaisten työsopimusten 
perusteettomat rajoitukset ja luopumalla lisätyön 
tarjoamisvelvoitteesta.

 • Poistetaan vuokratyön käytön rajoitukset 
lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista.

 • Rahoitetaan työvoimapalvelut tuloksellisuuden 
mukaan. Julkisen työnvälityksen on tehostettava 
toimintaansa ryhtymällä yhteistyöhön yksityisen 
työnvälityksen kanssa.

 • Ei käynnistetä uusia työelämän kehittämis ohjelmia, 
vaan asetetaan ELY-keskuksille ja Tekesille velvoite 
hankkia asiakkaat niillä jo käytössään oleville 
resursseille.

 • Uudistetaan työrauhajärjestelmä vastaamaan 
Ruotsin tasoa. Laittomista lakoista tulee seurata 
vahingon korvausvelvollisuus, aivan kuten 
laittomuuksilla aiheutetuista vahingoista muillakin 
elämänalueilla.

– Alle 10 työntekijän yrityksiä on Suomessa 
noin 250 000. Jos näistä kolmasosa 
palkkaisi yhden työntekijän, tarkoittaisi 
se yli 80 000 uutta työpaikkaa.

Hannu Salonen, HH-kiinteistöpalvelut Oy, Tampere

1
Sääntely ja julkinen sektori

Työnantajayritysten määrä on polkenut 
paikallaan koko 2000-luvun

Työnantaja- ja yksinyrittäjien määrä (1000 hlöä)

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus (pois lukien alkutuotanto)
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– Rohkea suomalainen yhteiskunta 
katsoo vahvasti tulevaisuuteen. Jotta 
voimme luoda uutta, meidän täytyy olla 
valmiita luopumaan vanhasta. Se on 
joskus tuskallista, mutta kehittymisen 
ja kasvun kannalta välttämätöntä.

Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy, Rovaniemi

palveluiden: yritystä ei osata mieltää asiakkaaksi. Työnvälitys ei 
usein edes tunnu työhallinnon päätuotteelta, vaan aika ja energia 
keskitetään etuusprosessin hallinnointiin.

Julkisen palvelun tukena ja rinnalla pitäisikin hyödyntää 
yksityistä työnvälitystä.

Työelämän kehittäminen ei saa olla 
julkisen sektorin lihottamista
Suomessa jokainen hallitus perustaa oman työelämän kehittä-
misohjelmansa. Yhteistä niille on, että kaikki ovat jääneet kauas 
yritysten arjesta. Samaan aikaan rakennerahastoissa ja Tekesillä 
on työelämän kehittämiseen rahaa, joka ei kuitenkaan löydä 
tietään työpaikoille.

Olemassa olevia resursseja tuhlataan vain siksi, että työelämän 
kehittämiseen suhtaudutaan kuten muihinkin tukimuotoihin: ne 
hyötyvät, jotka onnistuvat löytämään oikean tuen ja sen jälkeen 
luovimaan byrokratian läpi. Tämä epäkohta on korjattavissa: 
käännetään asetelma päälaelleen eli asetetaan kehittämisrahoja 
hallinnoiville toimijoille velvollisuus löytää asiakas. Tämän 
asiakaslähtöisen ajattelun pitäisi lyödä itsensä läpi kautta linjan 
julkisella sektorilla. Hallinnon on otettava mallia yrityksistä, 
joissa tehokas toiminta on eloonjäämisen ehto.

Suomella ei ole varaa ylläpitää laittomuuksia
Vuonna 2013 EK:n jäsenyrityksissä oli 108 lakkoa, joista peräti 
105 oli laittomia. Millään muulla elämänalueella poliittinen 
päättäjä ei katso jatkuvia laittomuuksia läpi sormiensa.

Koko muu suomalainen työlainsäädäntö on 2010-luvulle tul-
taessa uudistettu, mutta työrauhajärjestelmämme on 1940-luvulta.

Työrauhassa on paljon pelissä: kansainväliset asiakkaat valit-
sevat toimittajansa puhtaasti kustannuskilpailukyvyn ja toimi-
tusvarmuuden perusteella. Suomella ei ole esimerkiksi Ruotsiin 
nähden mitään valttikorttia, jonka perusteella meillä olisi varaa 
vahingoittaa kilpailukykyämme menettämättä asiakkaita ja sitä 
kautta työpaikkoja.
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Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n julkaisuille ei ole tar-
peen määritellä ehdottomia gridijärjestelmiä julkaisujen 
erilaisen luonteen takia.  

Käytettävän gridijärjestelmän tulee kuitenkin olla 
harmoniassa sivun koon ja typografisten tyylimäärittelyjen 
kanssa, jotta kuvat, tekstipalstat ja muut elementit muo-
dostavat yhdenmukaisen ja selkeän kokonaisuuden. 

Sivuja ei tule täyttää reunasta reunaan; tyhjällä tilalla 
on valtava merkitys julkaisun luettavuuteen ja sen luo-
maan mielikuvaan.

Tämän sivun kuvassa on esitetty A4-kokoisille jul-
kaisuille suunniteltu kuuden millimetrin apuruudukkoon 
(Document Grid) perustuva julkaisun taittoa helpottava 
gridijärjestelmä, jota hyödyntämällä voidaan saavuttaa 
yhdenmukainen ja laadukas ulkoasu.

 

Tunnuksen käyttö julkaisuissa 

Julkaisujen typografiset tyylit

Tässä mallissa on käytössä 10-palstainen gridi. Palstaväli on 6 millimetriä.
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3.1 Työmarkkina-
järjestelmä kokonais-
remonttiin

Suomeen kilpailukykyiset työmarkkinat
Yritysten lukumäärän kasvu on hidastunut Suo-
messa viime vuosina. Yksinyrittäjien määrä on 
noussut, kun taas työnantajayrittäjien ja -yritysten 
suhteellinen osuus on polkenut paikallaan.

Tämä kertoo siitä, että erityisesti ensimmäisen 
työntekijän palkkaamisen kynnys on edelleen liian 
korkealla. Syynä ovat työllistämiseen liittyvät 
taloudelliset riskit ja raskas byrokratia. Samaan 
aikaan tutkimukset ja käytäntö osoittavat, että 
todennäköisyys uusille rekrytoinneille kasvaa 
ensimmäisen työllistämiskokemuksen jälkeen.

Työmarkkinoiden joustavuudella mitattuna 
Suomi sijoittuu kansainvälisissä kilpailukykyver-
tailuissa häntäpäähän. Rakenteellinen jäykkyys 
kärjistyy sovittaessa työehdoista ja palkoista: sopi-
misvapaus on hyvin rajoitettua ja työvoiman hin-
nalla ei ole kysyntäjoustoa. Tämä on kilpailukyvyn 
näkökulmasta erityisen ongelmallista Suomen kal-
taisessa korkeiden työvoimakustannusten maassa.

Maamme BKT:n nousu on viimeisen neljän 
vuosikymmenen aikana perustunut työn tuottavuu-
den nousuun, kun taas työpanoksen määrä ei ole 
kasvanut. Tämä on kestämätön polku. Suomalaisten 
kansainvälisesti lyhyttä työaikaa on pidennettävä.

Vuokratyön ideologinen vastustaminen maksaa 
työpaikkoja. Vuoden 2012 vuokratyöntekijätutki-
muksen mukaan lähes joka neljäs tutkimukseen 
vastanneista sai töitä kolmessa päivässä henki-
löstöpalveluyrityksen kautta. Reilulle kahdelle 
kolmasosalle työtä järjestyi alle kahdessa viikossa. 
Vuokratyön mustamaalaamiselle ja rajoittamiselle 
ei ole mitään perusteluita.

Asiakaslähtöinen ajattelu 
myös työnvälitykseen
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut ovat uudistumi-
sen edessä, kun taloussuhdanteet ovat heikot, työttö-
myys nousee ja määrärahat pienenevät. Ongelma on 
sama kuin monien muidenkin julkisten palveluiden: 
yritystä ei osata mieltää asiakkaaksi. Työnvälitys 
ei usein edes tunnu työhallinnon päätuotteelta, 
vaan aika ja energia keskitetään etuusprosessin 
hallinnointiin.

Julkisen palvelun tukena ja rinnalla pitäisikin 
hyödyntää yksityistä työnvälitystä.

Mitä Suomi tarvitsee:

 • Siirrytään sopimaan työehdoista ja -palkoista nykyistä laa-
jemmin yritystasolla. Tällöin työmarkkinaratkaisuissa sovitaan 
vain enimmäiskustannustaso ja palkankorotukset jätetään 
sovittaviksi paikallisesti.

 • Perataan koko työlainsäädäntö ja arvioidaan, miltä osin pakot-
tavia säännöksiä voidaan muuttaa sopimuksen varaisiksi.

 • Lisätään työpanoksen määrää vähentämällä työaikaa lyhentä-
viä poissaoloja ja tekemällä työstä aina ensi sijainen vaihtoehto 
sosiaaliturvaan nähden. EU-oikeutta täytäntöönpantaessa on 
huolehdittava siitä, ettei direktiivien säännösten ja kotimais-
ten etuuksien kokonaisuus ylitä EU-sääntelyn vähimmäisvaa-
timuksia.

 • Madalletaan pk-yrittäjän kynnystä palkata uusia työntekijöitä 
pidentämällä koeaikoja, poistamalla määräaikaisten työ-
sopimusten perusteettomat rajoitukset ja luopumalla lisätyön 
tarjoamisvelvoitteesta.

 • Poistetaan vuokratyön käytön rajoitukset lainsäädännöstä ja 
työehtosopimuksista.

 • Rahoitetaan työvoimapalvelut tuloksellisuuden mukaan. Jul-
kisen työnvälityksen on tehostettava toimintaansa ryhtymällä 
yhteistyöhön yksityisen työnvälityksen kanssa.

 • Ei käynnistetä uusia työelämän kehittämisohjelmia, vaan ase-
tetaan ELYkeskuksille ja Tekesille velvoite hankkia asiakkaat 
niillä jo käytössään oleville resursseille.

 • Uudistetaan työrauhajärjestelmä vastaamaan Ruotsin tasoa. 
Laittomista lakoista tulee seurata vahingon korvausvelvollisuus, 
aivan kuten laittomuuksilla aiheutetuista vahingoista muillakin 
elämänalueilla.

– Alle 10 työntekijän yrityksiä on Suomessa noin 
250 000. Jos näistä kolmasosa palkkaisi yhden 
työntekijän, tarkoittaisi se yli 80 000 uutta työpaikkaa.

Hannu Salonen, HH-kiinteistöpalvelut Oy, Tampere

3 Sääntely ja 
julkinen sektori

Kasvu ja työpaikat syntyvät tai jäävät syntymättä juuri pk-yrityksiin. Voidakseen työllistää 
Suomessa pk-yritykset peräänkuuluttavat työmarkkinajärjestelmän kokonais uudistusta. 
Työnantajayritysten määrä on polkenut paikallaan koko 2000-luvun, vaikka tälle aika-
välille mahtuu kovan talouskasvun vuosia. Jotain on siis työmarkkinoilla pahasti pielessä.

Työnantajayritysten määrä on polkenut paikallaan koko 2000-luvun

Työnantaja- ja yksinyrittäjien määrä (1000 hlöä)

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus (pois lukien alkutuotanto)
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– Rohkea suomalainen 
yhteiskunta katsoo vahvasti 
tulevaisuuteen. Jotta voimme 
luoda uutta, meidän täytyy olla 
valmiita luopumaan vanhasta. 
Se on joskus tuskallista, 
mutta kehittymisen ja kasvun 
kannalta välttämätöntä.

Johanna Ikäheimo,  
Lappset Group Oy, Rovaniemi

Työelämän kehittäminen ei saa olla 
julkisen sektorin lihottamista
Suomessa jokainen hallitus perustaa oman työ-
elämän kehittämisohjelmansa. Yhteistä niille on, 
että kaikki ovat jääneet kauas yritysten arjesta. 
Samaan aikaan rakennerahastoissa ja Tekesillä on 
työelämän kehittämiseen rahaa, joka ei kuitenkaan 
löydä tietään työpaikoille.

Olemassa olevia resursseja tuhlataan vain siksi, 
että työelämän kehittämiseen suhtaudutaan kuten 
muihinkin tukimuotoihin: ne hyötyvät, jotka onnistu-
vat löytämään oikean tuen ja sen jälkeen luovimaan 
byrokratian läpi. Tämä epäkohta on korjattavissa: 
käännetään asetelma päälaelleen eli asetetaan kehit-
tämisrahoja hallinnoiville toimijoille velvollisuus 
löytää asiakas. Tämän asiakaslähtöisen ajattelun 
pitäisi lyödä itsensä läpi kautta linjan julkisella 
sektorilla. Hallinnon on otettava mallia yrityksistä, 
joissa tehokas toiminta on eloonjäämisen ehto.

Suomella ei ole varaa ylläpitää laittomuuksia
Vuonna 2013 EK:n jäsenyrityksissä oli 108 lakkoa, 
joista peräti 105 oli laittomia. Millään muulla elä-
mänalueella poliittinen päättäjä ei katso jatkuvia 
laittomuuksia läpi sormiensa.

Koko muu suomalainen työlainsäädäntö on 
2010-luvulle tultaessa uudistettu, mutta työrauha-
järjestelmämme on 1940-luvulta.

Työrauhassa on paljon pelissä: kansainväliset 
asiakkaat valitsevat toimittajansa puhtaasti kustan-
nuskilpailukyvyn ja toimitusvarmuuden perusteella. 
Suomella ei ole esimerkiksi Ruotsiin nähden mitään 
valttikorttia, jonka perusteella meillä olisi varaa 
vahingoittaa kilpailukykyämme menettämättä asi-
akkaita ja sitä kautta työpaikkoja.

Vuokratyön ideologinen 
vastustaminen maksaa 
työpaikkoja.
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Tämän sivun kuvassa on esitetty toinen esimerkki kuuden 
millimetrin apuruudukkoon (Document Grid) perustuvasta 
julkaisun taittoa helpottavasta gridijärjestelmästä, jota 
hyödyntämällä voidaan saavuttaa yhdenmukainen ja 
laadukas ulkoasu.

 

Tunnuksen käyttö julkaisuissa 

Julkaisujen typografiset tyylit

Tässä mallissa on käytössä sama 10-palstainen gridi kuin edellisellä sivulla, 
mutta erilainen taittoratkaisu. Palstaväli on 6 millimetriä.
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Max Regular 54/56,693 pt

Ots1
Max Book 38/39,685 pt

Ots2
Max Semibold 22/22,677 pt 

Otsikko 
kolme
Max Semibold 15,5/17,008 pt 
Baseline Shift 2 mm

Otsikko neljä
Max Semibold 8,5/11,339 pt

Otsikko viisi (väliotsikko)

Max Semibold 11,5/17,008 pt 
Baseline Shift -1 mm

Ingressi. Useinpa 
kyllä, huomates-
saan selkäsaunan…

Times New Roman 9,5/11,339 pt

Mutta näiden metsäretkiensä kautta löi 
hän laimin työn ja toimen talossansa, joka 
vähitellen, ilman esimiehen johtoa, joutui 
rappiolle. Eivät kyenneet hänen poikansa-
kaan kyntöön ja kylvöön; sillä olivatpa he 
perineet isältänsä saman voimallisen innon 
metsäotusten pyyntöön. He rakentelivat 
satimia, loukkuja, ansaita ja teerentarhoja 
surmaksi linnuille ja jäniksille. Niin viet-
tivät he poikuutensa ajat, kunnes rupesi-
vat käsittelemään tuliluikkua ja rohkenivat 
lähestyä otsoa korvessa.

Äiti kyllä koetti sekä nuhteilla että kurilla 
saattaa heitä työhön ja ahkeruuteen, mutta 
heidän uppiniskaisuutensa oli jäykkä vas-
tus kaikille hänen yrityksillensä. Oli hän 
muutoin kelpo vaimo; tunnettu oli hänen 
suora ja vilpitön ehkä hieman jyrkkä mie-
lensä. Kelpo mies oli myös hänen veljensä, 
poikien oiva eno, joka nuoruudessaan oli 
uljaana merimiehenä, purjehtinut kaukaiset 
meret, nähnyt monta kansaa ja kaupunkia; 
mutta näkönsäpä kadotti hän viimein, käy-
den umpisokeaksi, ja vietti ikänsä pimeät 
päivät Jukolan talossa. Hän silloin usein, 
veistellen tunteensa viittauksen mukaan 
kauhoja, lusikoita, kirvesvarsia, kurikkoja 
ja muita huoneessa tarpeellisia kaluja, ker-
toili sisarensa pojille tarinoita ja merkillisiä 
asioita sekä omasta maasta että vieraista 
valtakunnista, kertoili myös ihmeitä ja 
tapauksia raamatusta. 

Max Regular 8/11,339 pt

Veljesten nimet vanhimmasta nuorim-
paan ovat: Juhani, Tuomas, Aapo, Sime-
oni, Timo, Lauri ja Eero. Ovat heistä Tuo-
mas ja Aapo kaksoispari ja samoin Timo 
ja Lauri. Juhanin, vanhimman veljen, ikä 
on kaksikymmentä ja viisi vuotta, mutta 
Eero, nuorin heistä, on tuskin nähnyt kah-
deksantoista auringon kierrosta. Ruumiin 
vartalo heillä on tukeva ja harteva, pituus 
kohtalainen, paitsi Eeron, joka vielä on 
kovin lyhyt. Pisin heistä kaikista on Aapo, 
ehkä ei suinkaan hartevin. Tämä jälkim-
mäinen etu ja kunnia on Tuomaan, joka 
oikein on kuuluisa hartioittensa levyyden 
tähden. Omituisuus, joka heitä kaikkia 
yhteisesti merkitsee, on heidän ruskea 
ihonsa ja kankea, hampunkarvainen tuk-
kansa, jonka karheus etenkin Juhanilla on 
silmään pistävä.

Heidän isäänsä, joka oli ankaran inno-
kas metsämies, kohtasi hänen parhaassa 
iässään äkisti surma, kun hän tappeli 
äkeän karhun kanssa. Molemmat silloin, 
niin metsän kontio kuin mies, löyttiin 
kuolleina, toinen toisensa rinnalla maaten 
verisellä tanterella. Pahoin oli mies haa-
voitettu, mutta pedonkin sekä kurkku että 
kylki nähtiin puukon viiltämänä ja hänen 
rintansa kiväärin tuiman luodin lävistä-
mänä. Niin lopetti päivänsä roteva mies, 
joka oli kaatanut enemmän kuin viisikym-
mentä karhua.   

Julkaisujen typografiset tyylit 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n julkaisuille ei ole tar-
peen määritellä ehdottomia typografisia tyylimäärittelyjä 
julkaisujen erilaisen luonteen takia. 

Typografisten tyylimääritysten tulee kuitenkin olla har-
moniassa keskenään, jotta eriasteiset otsikot, ingressit ja 
leipätekstit muodostavat eheän ja selkeän kokonaisuuden. 
Tämä pätee myös sähköisiin julkaisuihin, kuten uutiskir-
jeisiin ja www-sivustoihin.

Tämän sivun mallissa määritellyt typografiset tyylit 
pohjautuvat neljän millimetrin rivirekisteriin (Baseline 
Grid), joka toimii harmoniassa kuuden millin apuruuduk-
kon (Document Grid) kanssa. Leipätekstin riviväli on neljä 
millimetriä, eli 11,339 pt, ja kaikkien muiden tyylien rivivä-
lit on tämän arvon kerrannaisia.

Leipätekstin koko Times New Roman -fontilla on 
9,5 pt, x-korkeudeltaan saman kokoinen teksti Max-fon-
tilla on noin 8 pt.

 

Tunnuksen käyttö julkaisuissa 

Julkaisujen gridijärjestelmä 
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Esimerkkejä sovelluksista

Esimerkkejä EK-taustojen käytöstä graafisina elementteinä 

Esimerkkejä EK-taustojen käytöstä valokuvien yhteydessä

Kaaviot 

Powerpoint-esitykset 

Roll-upit
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The Voice of Finnish Business

The Confederation of Finnish Industries EK is the leading 
business organization in Finland.

EK represents the entire private sector and companies of 
all sizes:
 • 27 member federations
 • About 16,000 member companies,  

of which 96% are SMEs
 • About 980,000 employees

Mission

We create a successful Finland 
based on dynamic companies.

Vision

Finland is inspiring and attractive. 
Finnish companies are successful at 
home and abroad. EK is a forerunner 
and a reliable opinion leader.

Creating a Competitive 
Business Environment
Our main task is to make Finland an internationally attrac-
tive and competitive business environment. We represent 
and defend the interests of the Finnish business commu-
nity – both on the national level, as well as in the EU.

Areas of Expertise

 • Infrastructure, energy, climate and the environment
 • Innovations, expertise and business growth
 • Economic and tax policies, welfare financing 
 • Entrepreneurship
 • Labor market, employment and working life
 • Legislation (corporate, competition, labour and social)
 • Trade policy

EK’s organization consists of 110 professionals, located in our 
Helsinki headquarters and Brussels office.

EK is a member of BUSINESSEUROPE, the European-
level association for employers, commerce and industry. We 
are also active within the OECD and the ILO.

Finland – Home of Successful Companies

Esimerkkejä EK-taustojen 
käytöstä graafisina 
elementteinä

Tämän sivun kuvissa on esimerkkejä EK-taustojen käy-
töstä niin kansissa kuin sisäaukeamillakin. Taustoja käyte-
tään siten, että ne rajataan mielenkiintoisesti ja käyttö-
tarkoitukseen soveltuen viereisten esimerkkien mukaisesti. 
Varmista että mahdollinen teksti taustan päällä erottuu 
riittävästi.

 

Esimerkkejä EK-taustojen käytöstä valokuvien yhteydessä

Kaaviot 

Powerpoint-esitykset 

Roll-upit

Mahdollisuuksien 
Suomi
EK:n Yrittäjyyslinjaukset 2015 –2019

Mahdollisuuksien 
Suomi
EK:n Yrittäjyyslinjaukset 2015 –2019

Kasvu ja työpaikat syntyvät tai jäävät syntymättä juuri pk-yrityksiin. Voidakseen työllistää 
Suomessa pk-yritykset peräänkuuluttavat työmarkkinajärjestelmän kokonais uudistusta. 
Työnantajayritysten määrä on polkenut paikallaan koko 2000-luvun, vaikka tälle aika-
välille mahtuu kovan talouskasvun vuosia. Jotain on siis työmarkkinoilla pahasti pielessä.

3.1 Työmarkkinajärjestelmä 
kokonaisremonttiin
Luodaan Suomeen kilpailukykyiset työmarkkinat
Yritysten lukumäärän kasvu on hidastunut Suomessa viime 
vuosina. Yksinyrittäjien määrä on noussut, kun taas työnanta-
jayrittäjien ja -yritysten suhteellinen osuus on polkenut paikallaan.

Tämä kertoo siitä, että erityisesti ensimmäisen työntekijän 
palkkaamisen kynnys on edelleen liian korkealla. Syynä ovat 
työllistämiseen liittyvät taloudelliset riskit ja raskas byrokratia. 
Samaan aikaan tutkimukset ja käytäntö osoittavat, että toden-
näköisyys uusille rekrytoinneille kasvaa ensimmäisen työllistä-
miskokemuksen jälkeen.

Työmarkkinoiden joustavuudella mitattuna Suomi sijoittuu kan-
sainvälisissä kilpailukykyvertailuissa häntäpäähän. Rakenteellinen 
jäykkyys kärjistyy sovittaessa työehdoista ja palkoista: sopimisva-
paus on hyvin rajoitettua ja työvoiman hinnalla ei ole kysyntäjous-
toa. Tämä on kilpailukyvyn näkökulmasta erityisen ongelmallista 
Suomen kaltaisessa korkeiden työvoimakustannusten maassa.

Maamme BKT:n nousu on viimeisen neljän vuosikymme-
nen aikana perustunut työn tuottavuuden nousuun, kun taas 
työpanoksen määrä ei ole kasvanut. Tämä on kestämätön polku. 
Suomalaisten kansainvälisesti lyhyttä työaikaa on pidennettävä.

Vuokratyön ideologinen vastustaminen maksaa työpaikkoja. 
Vuoden 2012 vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan lähes joka 
neljäs tutkimukseen vastanneista sai töitä kolmessa päivässä 
henkilöstöpalveluyrityksen kautta. Reilulle kahdelle kolmasosalle 
työtä järjestyi alle kahdessa viikossa. Vuokratyön mustamaalaa-
miselle ja rajoittamiselle ei ole mitään perusteluita.

Asiakaslähtöinen ajattelu myös työnvälitykseen
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut ovat uudistumisen edessä, kun 
taloussuhdanteet ovat heikot, työttömyys nousee ja määrärahat 
pienenevät. Ongelma on sama kuin monien muidenkin julkisten 

1
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– Rohkea suomalainen yhteiskunta 
katsoo vahvasti tulevaisuuteen. Jotta 
voimme luoda uutta, meidän täytyy olla 
valmiita luopumaan vanhasta. Se on 
joskus tuskallista, mutta kehittymisen 
ja kasvun kannalta välttämätöntä.

Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy, Rovaniemi

Mitä Suomi 
tarvitsee:
 • Siirrytään sopimaan työehdoista ja -palkoista 

nykyistä laajemmin yritystasolla. Tällöin 
työmarkkinaratkaisuissa sovitaan vain 
enimmäiskustannustaso ja palkankorotukset jätetään 
sovittaviksi paikallisesti.

 • Perataan koko työlainsäädäntö ja arvioidaan, miltä 
osin pakottavia säännöksiä voidaan muuttaa 
sopimuksen varaisiksi.

 • Lisätään työpanoksen määrää vähentämällä työaikaa 
lyhentäviä poissaoloja ja tekemällä työstä aina 
ensi sijainen vaihtoehto sosiaaliturvaan nähden. 
EU-oikeutta täytäntöönpantaessa on huolehdittava 
siitä, ettei direktiivien säännösten ja kotimaisten 
etuuksien kokonaisuus ylitä EU-sääntelyn 
vähimmäisvaatimuksia.

 • Madalletaan pk-yrittäjän kynnystä palkata 
uusia työntekijöitä pidentämällä koeaikoja, 
poistamalla määräaikaisten työsopimusten 
perusteettomat rajoitukset ja luopumalla lisätyön 
tarjoamisvelvoitteesta.

 • Poistetaan vuokratyön käytön rajoitukset 
lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista.

 • Rahoitetaan työvoimapalvelut tuloksellisuuden 
mukaan. Julkisen työnvälityksen on tehostettava 
toimintaansa ryhtymällä yhteistyöhön yksityisen 
työnvälityksen kanssa.

 • Ei käynnistetä uusia työelämän kehittämis ohjelmia, 
vaan asetetaan ELY-keskuksille ja Tekesille velvoite 
hankkia asiakkaat niillä jo käytössään oleville 
resursseille.

 • Uudistetaan työrauhajärjestelmä vastaamaan 
Ruotsin tasoa. Laittomista lakoista tulee seurata 
vahingon korvausvelvollisuus, aivan kuten 
laittomuuksilla aiheutetuista vahingoista muillakin 
elämänalueilla.

– Alle 10 työntekijän yrityksiä on Suomessa 
noin 250 000. Jos näistä kolmasosa 
palkkaisi yhden työntekijän, tarkoittaisi 
se yli 80 000 uutta työpaikkaa.

Hannu Salonen, HH-kiinteistöpalvelut Oy, Tampere

palveluiden: yritystä ei osata mieltää asiakkaaksi. Työnvälitys ei 
usein edes tunnu työhallinnon päätuotteelta, vaan aika ja energia 
keskitetään etuusprosessin hallinnointiin.

Julkisen palvelun tukena ja rinnalla pitäisikin hyödyntää 
yksityistä työnvälitystä.

Työelämän kehittäminen ei saa olla 
julkisen sektorin lihottamista
Suomessa jokainen hallitus perustaa oman työelämän kehittä-
misohjelmansa. Yhteistä niille on, että kaikki ovat jääneet kauas 
yritysten arjesta. Samaan aikaan rakennerahastoissa ja Tekesillä 
on työelämän kehittämiseen rahaa, joka ei kuitenkaan löydä 
tietään työpaikoille.

Olemassa olevia resursseja tuhlataan vain siksi, että työelämän 
kehittämiseen suhtaudutaan kuten muihinkin tukimuotoihin: ne 
hyötyvät, jotka onnistuvat löytämään oikean tuen ja sen jälkeen 
luovimaan byrokratian läpi. Tämä epäkohta on korjattavissa: 
käännetään asetelma päälaelleen eli asetetaan kehittämisrahoja 
hallinnoiville toimijoille velvollisuus löytää asiakas. Tämän 
asiakaslähtöisen ajattelun pitäisi lyödä itsensä läpi kautta linjan 
julkisella sektorilla. Hallinnon on otettava mallia yrityksistä, 
joissa tehokas toiminta on eloonjäämisen ehto.

Suomella ei ole varaa ylläpitää laittomuuksia
Vuonna 2013 EK:n jäsenyrityksissä oli 108 lakkoa, joista peräti 
105 oli laittomia. Millään muulla elämänalueella poliittinen 
päättäjä ei katso jatkuvia laittomuuksia läpi sormiensa.

Koko muu suomalainen työlainsäädäntö on 2010-luvulle tul-
taessa uudistettu, mutta työrauhajärjestelmämme on 1940-luvulta.

Työrauhassa on paljon pelissä: kansainväliset asiakkaat valit-
sevat toimittajansa puhtaasti kustannuskilpailukyvyn ja toimi-
tusvarmuuden perusteella. Suomella ei ole esimerkiksi Ruotsiin 
nähden mitään valttikorttia, jonka perusteella meillä olisi varaa 
vahingoittaa kilpailukykyämme menettämättä asiakkaita ja sitä 
kautta työpaikkoja.
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Esimerkkejä EK-taustojen 
käytöstä valokuvien 
yhteydessä

Tämän sivun kuvissa on esimerkkejä EK-taustojen käy-
töstä valokuvien yhteydessä.

 

Esimerkkejä EK-taustojen käytöstä graafisina elementteinä 

Kaaviot 

Powerpoint-esitykset 

Roll-upit

Suomi nousuun 
paremmalla 
johtamisella

EK:n Yrittäjyys-
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2015 –2019 Menestyvien yritysten Suomi
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Esimerkkejä EK-taustojen 
käytöstä valokuvien 
yhteydessä

Tämän sivun kuvassa on esimerkki EK-taustan käytöstä 
valokuvien yhteydessä yhdessä reunuksellisen EK:n 
merkin kanssa. Merkkiä käytettäessä EK-taustan kuvio 
keskitetään suhteessa merkkiin.

 

Esimerkkejä EK-taustojen käytöstä graafisina elementteinä 

Kaaviot 

Powerpoint-esitykset 

Roll-upit

Menestyvien yritysten Suomi

Vain kilpailukyky 
luo työtä ja 
hyvinvointia

Vain kilpailukyky 
luo työtä ja 
hyvinvointia

Koko aukeaman lehti-ilmoitus
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Kaaviot

Kaavioissa noudatetaan EK:n graafisen ohjeiston värejä 
ja typografiaa. Viereisissä esimerkissä on käytetty EK:n 
tunnusvärien lisäksi lisäväripalettia. Lisävärien käytössä 
on huomioitava, että EK:n tunnusvärit ovat kuitenkin 
määräävässä asemassa; lisävärit toimivat efektin omai-
sesti. Linjavahvuudet ovat 0,5 pt ja 0,25 pt.

 

Esimerkkejä EK-taustojen käytöstä graafisina elementteinä 

Esimerkkejä EK-taustojen käytöstä valokuvien yhteydessä

Powerpoint-esitykset 

Roll-upit
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Powerpoint-esitykset

Powerpoint-esityksiä varten on laadittu käyttövalmis 
template-orginaali. Käytä vain tätä valmista tiedostoa. 
Esityksissä voi hyödyntää EK-taustoja esimerkiksi otsikko 
ja kuvasivuissa viereisen mallin mukaisesti.

 

Esimerkkejä EK-taustojen käytöstä graafisina elementteinä 

Esimerkkejä EK-taustojen käytöstä valokuvien yhteydessä

Kaaviot 

Roll-upit

Suomi on kilpailukykyisin maa
Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen pohjoisella rinteellä, liki Toukolan 
kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot, joissa, 
ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla on niittu, 
apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin 
joutui laitumeksi kylän karjalle. 

Muutoin on talolla avaria metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan ensimmäisen 
perustajan oivallisen toiminnan kautta, olivat langenneet sille osaksi jo ison jaon käydessä 
entisinä aikoina. Silloinpa Jukolan isäntä, pitäen enemmän huolta jälkeentulevainsa edusta 
kuin omasta parhaastansa, otti vastaan osaksensa kulon polttaman metsän ja sai sillä 
keinolla seitsemän vertaa enemmän kuin toiset naapurinsa. Mutta kaikki kulovalkean jäljet 
olivat jo kadonneet hänen piiristänsä ja tuuhea metsä kasvanut sijaan. - Ja tämä on niiden 
seitsemän veljen koto, joiden elämänvaiheita tässä nyt käyn kertoilemaan.

Suomi on kilpailukykyisin maa

Suomi on kilpailukykyisin maa
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The figures for the EMU countries are weighted by the share of the Finnish exports. Finlands figures
for 2003 and 2004 are estimated by TT and EMU countries, figures by the European Comisson.
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Change of labour costs in Finland and EMU countries 1980–2004,
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Roll-upit

Roll-upeissa ja muissa mainosseinäkkeissä voidaan myös 
hyödyntää EK-taustoja viereisen esimerkin mukaisesti.

 

Esimerkkejä EK-taustojen käytöstä graafisina elementteinä 

Esimerkkejä EK-taustojen käytöstä valokuvien yhteydessä

Kaaviot 

Powerpoint-esitykset 

Roll-up EK-taustoja hyödyntäen Roll-up EK-taustaa ja valokuvaa hyödyntäen Roll-up irralisella merkillä ja EK-taustalla

Edustajisto
Helsinki 12.6.2016

Energiaforum
Helsinki 3.8.2016
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