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Arvoisa Pääministeri, hyvä syysseminaariyleisö 

Olemme tänään vahvistaneet Elinkeinoelämän Keskusliiton työtä ohjaavat arvot ja periaatteet. 
Pohjaamme niihin kaiken toimintamme. Myös sen, mitä EK tänään esittää tulevan hallituskau-
den keskeisimmistä kysymyksistä. Arvojamme ovat vastuullisuus, luotettavuus, yhteistyö ja uu-
distuminen. Kun teemme päätöksiä, nojaudumme periaatteisiin, joita ovat Suomen pitkäaikai-
nen etu, markkinoiden avaaminen ja kilpailun edistäminen, avoin kansainvälisyys sekä oikeus-
valtion ja tasa-arvon puolustaminen.  Nämä samat periaatteet vaikuttavat myönteisesti myös 
elinkeinoelämän kilpailukykyyn. 

Olemme jo aikaisemmin määritelleet, että EK:n tehtävänä on tukea Suomen uudistumista ja 
kasvua. Miksi Suomen - miksei yritysten, jotka ovat jäseniämme? Me uskomme, että Suomen, 
suomalaisten sekä yritysten uudistumis- ja kasvutarina on yhteinen. Kun yritykset menestyvät, 
se luo ympärilleen työtä ja hyvinvointia meille kaikille. Kun ihminen kasvaa ja uudistaa osaamis-
taan, tämä säteilee hänen ympärilleen. Suomen kukoistus ja sen tarinan seuraava vaihe on 
kiinni meistä jokaisesta ja ennen kaikkea siitä, miten toimimme yhteistyössä. Elinkeinoelämän 
keskusliitto onkin tänään omissa toimintaperiaatteissaan asettanut Suomen pitkäaikaisen edun 
edunvalvonnassaan ensisijaiseksi.  

Me kaikki arvostamme pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen palveluja. On vastuullista, 
että kaikilla on mahdollisuus ja että niitä, joiden mahdollisuudet ovat heikommat, autetaan. On 
oikein, että ne, joilla on enemmän, maksavat hyvinvoinnin kustannuksista suuremman osan 
kuin ne, joilla on vähemmän. On myös vastuullista puhua siitä, miten hyvinvointipalvelut ovat 
mahdollisia ei vain meille nyt, vaan myös meidän lapsillemme ja heidän lapsilleen. Työn teon on 
aina oltava kannattavampaa kuin tukien varassa elämisen. Nyt näin ei ole. Nykyiset hyvinvointi-
palvelumme Suomessa on rakennettu paremman työllisyysasteen ja talouskehityksen varaan. 
Juuri nyt meidän hyvinvointimme syö lastemme tulevaa hyvinvointia. Siksi tulevan hallituksen 
keskeisin tavoite on nostaa Suomen työllisyysaste ensin yli 75 prosentin. Lopullisena tavoit-
teena on oltava muiden Pohjoismaiden työllisyysastetason saavuttaminen. Uskomme että en-
tistä läheisempi yhteistyö muiden Pohjoismaiden kanssa auttaa näissä pyrkimyksissä.  

On myös syytä korostaa, että elinkeinoelämä haluaa olla mahdollistamassa jokaiselle suomalai-
selle korkeatasoisen terveydenhoidon sekä inhimillisen hoivan iän karttuessa. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa tarvitaan paitsi korkeaa työllisyyttä ja vahvempaa rahoituspohjaa, myös tuo-
retta ajattelua ja parhaiden käytäntöjen hakemista. Meidän on löydettävä kaikkein sujuvimmat 
toimintatavat niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta, saatava ne leviämään koko maahan ja 
siten hyödyttämään kaikkia suomalaisia. Markkinoiden avaaminen ja reilun kilpailun lisääminen 
eivät siis ole vastakohtia hyvinvointipalvelujen säilyttämiselle, vaan perusedellytyksiä niiden ke-
hittämiselle. 

Suomen on siis uskallettava rohkeasti ja ketterästi uudistua. Vanhat menestyksemme reseptit 
eivät enää kanna 2020-luvun muuttuvassa maailmassa. Suomen vahvuutena on eri käänteissä 
ollut käytännönläheisyys, monet puhuvat pragmaattisuudesta: kyvystä tehdä päätöksiä käytän-
nönläheisesti ja kyvystä perustella päätökset hyvin ja asiaperusteisesti. Tätä toivoisin meiltä kai-
kilta entistä rohkeammin myös jatkossa. Kasvava informaatiotulva ja vaikeudet erottaa faktat 
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valeuutisista ovat samalla koko ajan korostamassa luotettavuuden tarvetta. EK:n toiminnassa 
luotettavuus näkyy siinä, että perustelemme huolellisesti viestimme tutkituilla taustatiedoilla ja 
olemme valmiita käymään asiapohjaista keskustelua myös niiden kanssa, jotka ovat eri mieltä 
kanssamme. 

Suomi on pieni maa, jonka talous on tiukasti kietoutunut globaaleihin arvoketjuihin. Emme pär-
jää kansainvälisen talouden rakenteiden ja maailmanpolitiikan myllerryksissä yksin tai käperty-
mällä sisäänpäin. Tarvitsemme jatkossakin häiriöttömän pääsyn kasvaville markkinoille. Yrityk-
semme kaipaavat tekijöitä, joita Suomen kapenevasta väestöpyramidista ei riittävästi löydy. 
Suomen kehittyminen avoimena, kansainvälisenä yhteiskuntana onkin näistä syistä elinkei-
noelämälle ensiarvoisen tärkeää. Suomen on oltava aktiivinen toimija myös kansainvälisillä 
areenoilla. Meidän on puolustettava niin vapaata kauppaa kuin ihmisoikeuksia ja lehdistönva-
pauttakin saman arvopohjan jakavien maiden kanssa. 

Me olemme Suomessa tottuneet siihen, että oikeusvaltio toimii, oikeusjärjestelmään voi luottaa 
ja että me olemme tasa-arvoisia. Meidän ei tarvitse huolehtia siitä, että esimerkiksi omaisuuden 
suoja tai muut oikeutemme riippuisivat siitä, mitä uskontoa tunnustamme, miltä näytämme, 
mistä olemme kotoisin tai millaisia poliittisia näkemyksiä omaamme. Olemme voineet pitkälti 
luottaa myös siihen, että suurimmassa osassa Eurooppaa nämä periaatteet toteutuvat vähin-
tään kohtuullisesti.  

Mutta kaikkialla ei ole näin. Olemme tottuneet myös siihen, että eri puolilla maailmaa oikeudet ja 
tasa-arvo eivät toteudu samoin kaikille.  Viime aikoina kehitys maailmalla on ollut tässä suh-
teessa huolestuttavaa, myös Euroopan sisällä. Me emme saa, eikä meidän tarvitse antaa huo-
nolle kehitykselle periksi. Meille ei ole samantekevää, jos ihmisiä kohdellaan epätasa-arvoisesti. 
Eikä ole yhdentekevää, jos omaisuuden suoja tai ulkomaisten investoijien kohtelu heikkenevät 
esimerkiksi Puolassa tai Unkarissa. Meidän on kamppailtava oikeusvaltioperiaatteen ja tasa-
arvon toteutumisen puolesta paitsi Euroopassa, myös muualla.  

Onneksi emme ole tässä kamppailussa yksin. Euroopan Unioni on vielä pitkään globaalisti vai-
kutusvaltainen toimija, jonka näkemyksillä on merkitystä. Meidän suomalaisten tulee yhdessä 
muiden Pohjoismaiden kanssa aktiivisesti työskennellä myös sen eteen, että EU edistää näitä 
periaatteita kotona ja maailmassa Markkinatalous ja demokratia tuottavat hyvinvointia, tasa-ar-
voa ja kestävää kehitystä. 

Hyvät kuulijat, Elinkeinoelämän keskusliitto pyrkii vastuullisesti osallistumaan Suomen pitkäai-
kaisen edun kehittämiseen. Meidän on yhteistyössä rohkeasti vauhditettava Suomen uudistu-
mista. Markkinoiden avaaminen ja kilpailun lisääminen on valjastettava kehittämään suoma-
laista yhteiskuntaa. On tehtävä tarvittavia päätöksiä ja muutoksia, jotta yhä useammalla suoma-
laisella on mahdollisuus työtä tekemällä osallistua hyvinvoinnin varmistamiseen myös tuleville 
sukupolville. Samoin meidän on oltava avoimempia ja aktiivisempia kansainvälisillä areenoilla, 
jotta hyvät pohjoismaiset arvot ja käytännöt vahvistuisivat Euroopassa ja laajemminkin. 


