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Levottomuus lisääntyy suurten 
murrosten edellä. Jo muutoksen 
mahdollisuus saa meidät puo-
lustuskannalle ja kiistämään sen 
tarpeen sekä syyttämään toi-
sia sen aiheuttajaksi. Näin myös 
nyt ilmastonmuutoksen, globa-
lisaation ja digitalisaation edes-
sä. Puhutaan saman mittaluokan 
muutoksista ihmisyhteisöjen elä-
mäntapoihin kuin aikanaan maata-
louden aloittaminen tai teollinen 
vallankumous.     
 Murros  on myös mahdolli-
suus paremman elämisen raken-
tamiseen kaikille. Kopernikaanista 
muutosta tarvitaan ajattelutavassa 
ja politiikassa, sillä ilman uutta vii-
tekehystä ei voi tehdä oikeita rat-

kaisuja. Jos kuvittelee maailman 
litteäksi, ei voi suunnitella sen ym-
päripurjehtimista. Lineaarisilla pik-
kumuutoksilla nykyisen kaltaiseen 
kestämättömään fossiilisen talo-
uteen ei voida ratkaista ilmaston-
muutosta. Tiedämme haasteen, 
meillä on teknologia ja myös re-
surssit kestävän kehityksen mukai-
seen elämäntapaan. Nyt tarvitaan 
muutosta korvien välissä.
  Ympäristöllisesti kestävä ta-
lous ei ole vaihtoehto sosiaalisel-
le kestävyydelle, vaan niiden on 
kuljettava käsi kädessä. Toinen 
ei voi tapahtua ilman toista ja toi-
sen tuhon kierre tuhoaa toisen-
kin.  Sosiaalisen vastuun puolella 
EU:lla on vähintään yhtä pitkä mat-
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ka kuljettavissa kuin ilmastopoli-
tiikan osalta.  Taloudellinen kes-
tävyys ja kilpailukyky voi syntyä 
vain reilun työelämän pelisään-
nöillä, jotka suosivat fiksuja ja rei-
luja yrityksiä. Ilman naisten ase-
man parantamista ja työelämän 
ja perheen parempaa yhteenso-
vittamista hukkaamme kansakun-
tiemme potentiaalista ja lahjoista 
puolet.
 Ikäihmisten parempi hoito, 
perusturvan ja -palveluiden sekä 
syrjimättömyyden takuu EU-tasol-
la ovat kauan odottanut velkam-
me kansalaisillemme, ilman niitä 
ei ole ihme, jos he kääntävät sel-
känsä EU-hankkeelle, joka ei tun-
nu tuovan arkeen mitään konk-

reettista turvaa tai parannusta tai 
suojelevan kansalaisia jäsenmai-
den mielivallalta kuten mm. Unka-
rissa nyt tapahtuu.
 Ilman yhteisiä tutkimus-, in-
novaatio- ja uusmarkkinaponnis-
tuksia EU ei pärjää maailmassa, 
jossa olemme kohta, siis kaikki 
yhdessä, vain kymmenesosa sen 
väestöstä tai taloudellisesta toi-
minnasta. Vain yhdessä olemme 
vahvoja ja voimme ratkoa edes-
sämme olevia haasteita.
  Ei EU-politiikka ole vaikeaa, ei 
sen ymmärtäminen tai tekeminen. 
Kysymys on enemmän tahdosta 
oikeasti ratkaista yhteisiä ongel-
mia.

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) jäsen 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden  
valiokunnan (ENVI) varajäsen

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan  
(FEMM) varajäsen

Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaavan valtuuskunnan jäsen

AKT (Afrikka, Karibia, Tyynenmeren alue) -valtuuskunnan varajäsen

Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja  veropetoksiin liittyvästä uni-
onin oikeuden  rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmen-
neistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevän tutkintavaliokunnan  (PANA) 
jäsen

Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai  vaikutuksiltaan samankaltaisia 
toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunnan (TAXE 2) varajäsen

Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai  vaikutuksiltaan samankaltaisia 
toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunnan (TAXE) varajäsen
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Suomea, Eurooppaa ja maailmaa ravisuttaneen finanssikriisin alkamisesta on 
kulunut nyt yli vuosikymmen. Yhdysvaltalaisen Lehman Brothers -rahoitus- 
laitoksen kaatumisesta ja asuntolainakriisistä käynnistyi sarja tapahtumia,  
jotka paljastivat kansainvälisen rahoitusjärjestelmän puutteet. 

Kriisistä seurannut taantuma toi 

mukanaan sosioekonomiset vaiku-

tukset, jotka tänä päivänä näkyvät 

kansalaisten elämässä, ja jotka ovat  

heijastuneet epäluulona globali-

saatiota, maahanmuuttoa, talou-

dellista yhteistyötä ja vapaakaup-

paa kohtaan. 

 Nyt kymmenen vuotta myö-

hemmin on hyvä tarkastella krii-

sin vaikutuksia.  on hyvä paalu tar-

kastella, missä olemme kymmenen 

vuotta kriisistä. Talous- ja finans-

sikriisi paljasti karulla tavalla kan-

sainväliseen finanssijärjestelmään 

kätkeytyneet monimutkaiset riskit. 

Ongelmana oli erityisesti läpinäky-

vyyden ja valvonnan puute, joihin 

on kriisinjälkeisellä lainsäädännöllä 

pyritty ta rttumaan. Suurin osa tästä 

Euroopan unionissa hyväksytystä 

lainsäädännöstä perustuu kansain-

välisiin G20-kokouksissa sovittui-

hin periaatteisiin.

 Finanssi- ja talouskriisi näytti-

vät kaikella voimallaan sen, millai-

sia seurauksia sääntelyn aukot voi-

vat aiheuttaa Euroopan talouteen. 

Kriisin jälkimainingeissa esille nou-

si tarve vahvistaa yhteistä talous- ja 

rahaliittoa tuleviin kriiseihin varau-

tumiseksi ja niihin vastaamiseksi. 

Näin luotiin yhteinen eurooppalai-

nen kriisinratkaisumekanismi ja krii-

sirahasto pankkikriisien varalle, se-

kä pysyvä vakausmekanismi  jolla 

voidaan puuttua jäsenmaiden yllät-

tävään kriisiin.

10 vuotta finanssikriisistä  

–  TA LO U S -  J A  R A H A L I I TO N  
U U D I STA M I N E N  O N  Y H Ä  TA R P E E N 

"Sirpa and I have worked together for many 
years now and I can say it is a great pleasure to 
work with her in our EPP Group. She is a strong 
voice on crucial issues like our environment and 
our health and I very much appreciate her  
ambition and energy to make this world better 
for citizens in Finland and Europe. We wish  
Kokoomus a great result and I look forward to 
working with Sirpa in the years to come." 

MANFRED WEBER, EPP:N EUROOPAN  

PARLAMENTTIRYHMÄN PUHEENJOHTAJA

 Tehdyt toimenpiteet kanta-

vat hedelmää. Kriisinratkaisumeka-

nismin uudet työkalut tulivat testat-

tavaksi Espanjan Banco Popularin 

kaatuessa ja vakausmekanismi tu-

ki Irlannin, Portugalin ja Kreikan 

talouksien vakauttamista. Vuosi-

na 2011 ja 2013 sovitut uudet työ-

kalut, niin kutsutut ”six-pack” ja 

”two-pack” koskien jäsenmaiden 

julkisten talouksien valvontaa, kan-

sallisten budjettien yli- ja alijää-

mien seurantaa ja makrotalouksien 

epätasapainon koordinointia ovat 

purreet. Uusi talouksien ohjausjär-

jestelmä, talouspolitiikan euroop-

palainen ohjausjakso, on luonut 

seuranta- ja sanktiomekanismin, 

jolla voidaan uskottavasti seurata 

valtioiden talouden tilaa ja velkaan-

tumiskehitystä ja tätä kautta enna-

koida tulevia kriisejä. Tämä on nyt 

käytössä esimerkiksi Italiassa.

 Laaja finanssilainsäädännön uu-

distaminen on lisännyt rahoituslai-

tosten, kuten pankkien, vakuutus-

yhtiöiden ja rahastojen valvontaa, 

vakavaraisuutta ja vähentänyt hal-

litsematonta riskinottoa. Euroopan 

keskuspankin yhteyteen perustet-

tu Euroopan järjestelmäriskikomi-

tea ja riskienvalvontamekanismi se-

kä uusi yhteinen eurooppalainen 

pankkivalvoja, ovat  vahvistaneet 

markkinoiden luottamusta siihen,  

että velan ja riskien kehittymistä 

seurataan ja että pankkien kaatues-

sa selvitysmekanismi ja kriisirahas-

to tulevat hallitusti voimaan. Tämän 

ansiosta vaikeuksiin joutuneiden 

valtioiden tai finanssilaitosten sys-

teeminen vaikutus on maltillisem-

pi, auttaen säilyttämään sijoittajien 

luottamuksen. 

 Yhdessä nämä toimet ovat 

luoneet Euroopan talouteen va-

kautta ja ennustettavuutta, joka 

näkyy rahoitusmaailman suhtau-

tumisessa yllättäviin kriiseihin. Esi-

merkiksi viimeaikainen Italian pank-

ki- ja talouskriisi ei ole aiheuttanut 

samanlaisia koronheilahteluita tai 

heijastunut muiden maiden kor-

koihin kuten Kreikan tai Portugalin 

ja Espanjan kriisit aikanaan. Ilman 

uusia työkaluja Italian ongelmien  

leviämisvaikutus olisi ollut hallitse-

mattomampi. Kreikan ja Italian ver-

taileminen todistaa, että syvempi 

EU-yhteistyö kannattaa. Kriitikko-

jen, jotka aikoinaan kannattivat Krei-

kan eroa eurosta tai esittivät, että 

Suomen olisi parempi irrottautua 

euroalueesta, olisi syytä antaa tun-

nustusta tehdyille toimille. 

 Euroopan talous- ja rahaliiton 

EMU:n kehittämistä on jatkettava ri-

peästi Euroopan komission aloittei-

den pohjalta, näistä tärkeimpinä 

pankkiunionin vahvistaminen ja  

Euroopan vakausmekanismin uudis-

taminen. Vakausmekanismin kehittä-

misestä eurooppalaiseksi valuuttara-

hastoksi ja uuden varautumisjärjes-

telyn luomisesta vakausmekanismin 

yhteyteen on jo sovittu. Pankkisään-

telypaketissa sovittiin pankkien riski-

en vähentämisestä ja vahvistettiin 

pankkien elvyttämistä ja kriisinratkai-

sua sekä pääoma- ja vakavaraisuus-

vaatimuksia.

 Tarkoituksena on, että euroop-

palainen valvonta ja kriisinratkaisu 

olisi jatkossa entistä itsenäisempää 

ja ennakoitavampaa, ja että EU:lla 

olisi keinot puuttua kriisitilanteisiin 

entistä nopeammin sekä antaa en-

nakoivaa luotonantoa ja tarvittaes-

sa hätärahoitusta maksuvalmiuden 

turvaamiseksi. Muutokset vakaus-

mekanismin sopimuspohjaan teke-

vät Euroopan talousalueesta kestä-

vämmän, ennakoivamman ja vä-

hemmän riippuvaisen kolmansista 

maista. Parempi arviointimenettely 

velan kestävyydestä puolestaan ta-

kaa, ettei luoton saajamaihin koh-

distu kohtuuttomia paineita julki-

sen velan suhteen. 

 Ratkaisut ovat hyvä alku vau-

raamman ja vakaamman talouden 

luomiseksi Eurooppaan. Uudistus-

ten ripeä toimeenpano on tärkeää, 

jotta julkisen velan kestävyyttä val-

votaan aiemmin ja tehokkaammin, 

ja estetään jäsenmaiden kriisiytymi-

nen kestämättömään julkiseen vel-

kaan. EU tarvitsee lisäksi yhteisen 

talous- ja rahaministerin, joka takai-

si unionin talouspolitiikalle koordi-

naatiota, läpinäkyvyyttä ja ennus-

tettavuutta. Finanssi- ja talouskriisi 

osoittivat, että kriisinsietokykyä se-

kä talouksien kilpailukyvyn kehittä-

mistä tulee saada tehostettua jat-

kossa. Työsarkaa tulee riittämään 

vielä seuraavalla komissiolla ja par-

lamentilla.

 

EPP-ryhmän 

pääneuvottelija 

mietinnössä EU:n 

roolista kansainvälisissä 

rahoitus-, valuutta- ja 

sääntelylaitoksissa ja 

-elimissä

VAURAS EUROOPPA

Kokoomuksen delegaation puheenjohtajana yhteistyö kansanpuolue-
ryhmämme EPP:n puheenjohtajan Manfred Weberin kanssa ollut 
mutkatonta ja saumatonta.
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Parempaa turvaa  
yksityissijoittajalle ja  
eläkesäästäjälle 
”PRIIPS ja PEPP ”

lähteitä riskipitoisemmille euroop-
palaisille ideoille, projekteille ja 
yrityksille. Rahoitusta kaivataan eri-
tyisesti kiertotalouden ja ympäris-
töinnovaatioiden osalta.
 Eurooppa tarvitsee suurem-
pia ja yhtenäisempiä pääoma-
markkinoita. Olemme edelleen 
riippuvaisia pankkien tarjoamasta 
rahoituksesta, toisin kuin esimer-
kiksi Yhdysvalloissa, jossa rahoi-
tuslähteet ovat monipuolisemmat. 
Pankkien mahdollisuudet rahoituk-
seen ja yritysten rahoitustarpeet 
eivät tunnu kohtaavan. Euroop-
palaisten yritysten, erityisesti kas-
vuyritysten ja start-upien on haas-
tavaa saada pääomarahoitusta 
liiketoiminnalleen, joka voisi luoda 
Eurooppaan tärkeitä uusia työpaik-
koja ja innovaatioita. Ongelmana on 
erityisesti uusien, innovatiivisten – ja 
tätä kautta myös riskialttiiden – ideoi-
den, projektien ja yritysten rahoitus. 
 EU:n riskipääomamarkkinat 
laahaavat edelleen kaukana lähim-
män vertailukohtamme, Yhdysval-
tojen jäljessä: investointimäärien 
osalta EU:n markkinat ovat noin vii-
si kertaa pienemmät kuin Atlantin 
takaiset. Eurooppalaiset riskipää-
omamarkkinat ovat sirpaloituneet 
kansallisiksi, mikä myös rajoittaa 
täällä toimivien rahastojen kasvua. 
 Ongelmaksi tämä muodos-
tuu erityisesti silloin, kun rahasto 
on päässyt tavoitteeseensa: löy-
tänyt toimivan idean ja yrityksen. 
Vahvassa kasvuvaiheessa oleva 
start-up kaipaa usein juuri nopeim-
man kasvun vaiheessa rahoitusta, 
jota suhteellisen pienillä rahastoil-
la ei välttämättä ole yritykselle tar-
jota. Tällöin tulevat kasvuyritykset 
ja innovaatiot karkaavat helposti  
Yhdysvaltoihin, missä rahoitusta on 
runsaammin saatavilla.
 Pankkiunionin tärkeimpien 
uudistusten edetessä huomio tulisi 
seuraavaksi kiinnittää pääomamark-
kinoiden syventämiseen ja jäljellä 
olevien esteiden purkamiseen. Eu-
roopassa tarvitaan kipeästi enem-
män koko sisämarkkina-alueella 
toimivia bisnesenkeleitä ja riskipää-
omarahoitusta.

Euroopan 

parlamentin  

pääneuvottelija

riskipääoma- ja 

eurooppalaiseen 

yhteiskunnalliseen 

yrittäjyyteen  

erikoistuneita rahastoja 

koskevassa lain- 

säädäntöuudistuksessa
Euroopan 

parlamentin 

pääneuvottelija 

vaihtoehtoisia sijoitus-

rahastoja koskevassa 

asetuksessa/2-taso

R I S K I PÄ ÄO M A A  E U R O O P PA L A I S I L L E 
KASV U Y R I T Y KS I L L E  J A  S O S I A A L I S I L L E 
I N N OVA AT I O I L L E  

Tällä vaalikaudella olin pääneuvottelija raportissa, 
jossa uudella lainsäädännöllä helpotetaan rahasto-
jen rekisteröitymistä ja varmistetaan, etteivät kan-
salliset viranomaiset vaadi rahastoilta perusteetto-
masti kansallisia rekisteröinti- ja valvontamaksuja. 
Lisäksi isommille rahastonhoitajille (AIFM-direktiivin 
mukaisesti rekisteröityneille) avattiin mahdollisuus 
hallinnoida riskipääoma ja sosiaalisen yritystoimin-
nan (EuVECA/SEF) rahastoja, minkä lisäksi rahasto-
jen mahdollisuutta antaa jatkorahoitusta lisättiin. 
 Esteenä riskipääomarahastojen levittäyty-

miselle koko EU-alueelle on ollut erityisesti laidas-
ta laitaan vaihtelevat kansalliset käytännöt rahasto-
jen kohtelussa esimerkiksi rekisteröinnin suhteen. 
Koska kyseessä on nimenomaan eurooppalai-
nen rahasto, vaadimme parlamentissa vahvempaa 
roolia eurooppalaiselle valvontaviranomaiselle kan-
sallisten käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Uudistus-
ten myötä esimerkiksi rahastoilta rekisteröitymi-
seen vaadittavat dokumentit ovat samat kaikissa 
jäsenmaissa. Tämä oli minulle neuvottelijana tär-
keää.
 Sijoitusrahastojen kohtelussa on edelleen 
kansallisia esteitä, jotka hidastavat rahastojen 
markkinointia ja myyntiä läpi sisämarkkinoiden. 
Jotta EU voi vastata tulevaisuuden kilpailukyky-
haasteisiin, on tärkeää, että autamme riskipääoma-
rahastoja kasvamaan sisämarkkinoiden laajuisiksi. 
Vilkkaampi tarjonta tuo monipuolisempia rahoitus-

Euroopan parlamentin 

pääneuvottelija 

paketoituja sijoitustuotteita 

koskevassa lainsäädännössä 

(PRIIPS)
Euroopan parlamentin 

pääneuvottelija   

mietinnössä toimista rahoitus-

palvelujen kuluttajien osallistu-

misen lisäämiseksi unionin 

päätöksentekoon rahoitus- 

palvelualalla koskevan unionin 

ohjelman perustamisesta 

vuosiksi 2017–2020  

(Mietintöjen nimet osaavat olla 

joskus kovin hankalia)

hoitusta ja vertaislainoja. Näissäkin sijoittajan on 
mahdollista menettää kaikki säästönsä. Jossain ti-
lanteessa säädelty, tarkalleen rajattu ja säännelty 
riskipääomarahoitus voisi olla mielekkäämpi sijoi-
tuskohde. 

Euroopplainen eläkevakuutus
Yksi itselleni tärkeä aloite on ollut yleiseurooppalai-
sen eläketuotteen (PEPP) luominen. Nykyiset työ-
markkinat ovat pirstaloituneet ja kansainvälistyneet 
siten, että yhä useampi työskentelee työuransa ai-
kana usealla eri työnantajalla, sektorilla tai eri jäsen-
valtioissa. Osa myös yhdistää yrittäjyyttä ja palk-
katyötä. Tällaisia henkilöitä on Suomessa ja EU:ssa 
entistä enemmän. Heidän kohdallaan on todelli-
nen riski, että eläkeiän koittaessa kerääntynyt elä-
kekertymä on pieni tai pirstaloitunut eri valtioihin. 
Väestörakenteen ikääntyessä yleiseurooppalai-
nen eläketuote toisi ylimääräistä turvaa myös muille 
EU-kansalaisille, joiden vapaaehtoisen eläkesäästä-
misen mahdollisuudet monipuolistuisivat. Jatkossa 
elämme yhä pidempään, mikä lisää tarvetta myös 
yksilöllisille eläkesäästöratkaisuille.
 Yleiseurooppalaisen eläketuotteen on vastat-
tava säästäjien muuttuviin tarpeisiin. Eläkesäästöt 
pitäisi pystyä ottamaan mukaansa maasta toiseen 
muutettaessa ja työnantajalta toiselle siirryttäes-
sä. Eläkkeelle siirtyessä säästöt ja sijoitukset olisivat 
kertyneet yhdelle tilille. Tulevaisuudessa tulisi olla 
mahdollisuus yhdistää kansalliset lakisääteiset elä-
kesäästöt yleiseurooppalaiseen tuotteeseen.  
Tärkeää minulle parlamentin neuvotteluissa oli 
myös varmistaa riittävä pääomasuoja tulevien taan-
tumien ja finanssikriisien varalle. Varsinkin, jos ylei-
seurooppalainen eläketuote on tärkein eläketurvan 
lähde, on huolehdittava sen riittävyydestä koko 
eläkeajalle.

Olen tehnyt työtä kummallakin 
vaalikaudella riskipääoma- 
rahoituksen (venture capital)  
vahvistamiseksi Euroopassa.

Paketoidut finanssihyödykkeet eli 
rahastot
Työhöni talous- ja raha-asioiden valiokunnassa  
kuului kuluneella vaalikaudella sijoittajansuoja ja 
sen varmistaminen, että finanssilainsäädännön pe-
lisäännöt ehkäisevät väärinkäytöksiä ja asettavat 
tuntuvat sanktiot sääntöjen rikkomisesta. Tämä tu-
kee eurooppalaisten pääomamarkkinoiden vahvista-
mista.Piensijoittajan suojaa parantavan, paketoitu-
ja sijoitustuotteita (PRIIPs) koskevan lainsäädännön  
kehittämisessä toimin oman ryhmäni pääneuvotte-
lijana. Olen pyrkinyt varmistamaan, että kuluttajal-
le ilmoitetaan selkeästi sekä tuotteen kaikki kulut  
että sen mahdolliset riskit. Myös meillä Suomes-
sa on ollut tapauksia, joissa piensijoittajille ja esi-
merkiksi ikäihmisille on aggressiivisesti markkinoitu 
sijoitustuotteita, joita asiakas ei ole täysin ym-
märtänyt. Uusilla vuonna 2018 voimaan tulleilla vaa-
timuksilla varmistetaan, että markkinoilla on selkei-
tä ja ymmärrettäviä tuotteita.
 Toimiviin pääomamarkkinoihin kuuluu olennai-
sena osana monipuoliset sijoitus- ja säästömahdol-
lisuudet piensijoittajille. Avainasemassa on se, että 
sijoittaja ymmärtää ottamansa riskin ja sen suuruu-
den. Sijoitusneuvonnan tulee ottaa huomioon si-
joittajan profiili, kuten rahoitustoiminnan perus-
teiden ymmärtäminen sekä henkilökohtainen ja 
taloudellinen riskinsietokyky. 
 Ongelmana on usein riskin sijaan se, että tuot-
teeseen on leivottu korkeat hallinnointikustannuk-
set, jotka syövät mahdollisen tuoton. Itselleni tär-
keää lainsäädännössä olikin erityisesti erilaisten 
kustannusten läpinäkyvyys. Avaintietolomakkees-
ta tulisi käydä selväksi tuotteen luonne, riskipitoi-
suus ja kustannukset. Haasteena on kuitenkin edel-
leen kuluttajansuojan pirstaloituminen erilaisten 
sijoitustuotteiden osalta usean lainsäädännön alle. 
Tämä luo lainsäädäntöön turhaa monimutkaisuutta 
ja päällekkäisyyttä, mutta myös sääntelyn katveita. 
Tällä vaalikaudella perustin parlamenttiin työryh-
män, jossa pohdimme rahoitusalan ammattilaisten 
kanssa, miten piensijoittajan suojaa voitaisiin paran-
taa. Lainsäädäntöä on edelleen parannettava erityi-
sesti avaintietoesitteiden osalta, jotta sijoitustuottei-
den vertailtavuutta saadaan parannettua. Tämä on 
tärkeää kuluttajansuojan kannalta.
 Riskipääomarahoitusta pitäisi asteittain ava-
ta myös aihepiiriä tunteville piensijoittajille. Nyt 
piensijoittajille on tarjolla yhä enenevässä määrin 
sääntelemättömiä sijoitusmuotoja kuten joukkora-

VAURAS EUROOPPA

Parlamentin puolelta neuvotteluista vastannut EPP-meppi Sirpa Pietikäinen (kok) uskoo, että uudistuva lainsäädäntö auttaa 
riskipääomarahastoja kasvamaan Euroopan laajuisiksi, mikä tuo monipuolisempia rahoituslähteitä riskipitoisemmille euroop-
palaisille ideoille, projekteille ja yrityksille. ”Rahoitusta kaivataan erityisesti kiertotalouden ja ympäristöinnovaatioiden osalta.” 

KAUPPALEHTI 3.6.2017
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Pietikäisen mukaan EU-komission esittämä automaattinen tietojenvaihto lopettaisi isojen 
kansainvälisten yritysten veroalet EU:n sisällä. YLE 28.7.2015 

VAURAS EUROOPPA

”On edelleen Euroopan oma intressi rakentaa EU:sta taloudellisesti vahva ja poliittisesti 
vaikutusvaltainen ja tehokas toimija.” VERKKOUUTISET 1.3.2017

Jatkossa ALV:n eli liike-
vaihtoveron suuruus on 
porrastettava suhteessa 
ilmastovaikutuksiin.

Oikeudenmukaisempaa ja  
tehokasta verotusta 

 

PANA-valiokunnan jäsen 

Euroopan parlamentin rahanpesua, veronkiertoa  

ja veropetoksia tutkiva valiokunta  
TAXE- ja TAXE2-valiokuntien varajäsen

Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai

vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä

käsittelevä erityisvaliokunta 
Euroopan parlamentin pääneuvottelija

mietinnössä valinnaisen käännetyn verovelvolli- 

suuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa  

käytettävän nopean reagoinnin mekanismin 

 soveltamisajan osalta
EPP-ryhmän pääneuvottelija

mietinnössä verokohtelun eroavuuksista  

kolmansien maiden kanssa

EU:ssa verotusta koskevat päätökset  

tehdään yksimielisesti.Parlamentilla 

on vain neuvoa-antava rooli. 

Lähestulkoon ikuisuushaaste onkin saada 

jäsenmaat liikkumaan aidosti verotuskannois-

saan. Ainoa tapa kitkeä veronkiertoa on 

valtioiden välisen yhteistyön tiivistäminen. 

Muuten ne yksityishenkilöt ja yritykset, jotka 

haluavat ja pystyvät järjestelemään veronsa 

laillisuuden ja laittomuuden välistä harmaata 

aluetta hyväksikäyttäen, tulevat niin  

jatkossakin tekemään. 

tietojenvaihtoon linkitettynä mah-
dollistaisi sen, että  tieto verovel-
vollisuudesta menisi automaatti-
sesti yhdestä EU-maasta toiseen. 
Verotunnistejärjestelmä tulisi ulot-
taa yritysten lisäksi yksityisiin hen-
kilöihin.
 Kuluneella kaudella parla-
mentti on hyväksynyt joukon ar-
vonlisäveroon liittyviä aloitteita, 
jotka ovat osa EU:n pyrkimyksiä 
kohti oikeudenmukaisempaa ja 
selkeämpää veropolitiikkaa ja siir-
tymää yhtenäiseen alv-järjestel-
mään. Yksi hyväksytyistä aloitteis-
ta oli raporttini, jossa jäsenmaille 
mahdollistetaan mekanismi torjua 
alv-petoksia. Muut paketin aloit-
teet koskivat hallinnollisen yhteis-
työn vahvistamista valmistevero-
tuksen saralla, sekä periaatteita 
tulevalla yhtenäiselle alv-järjestel-
mälle ja alv-verokannoille.
 Arvonlisäverojärjestelmää yh-
tenäistämällä ja tehostamalla sääs-
töä saataisiin vuosittain lähes 
150 miljardia euroa, joka kattaisi  
12 prosenttia EU:n kokonaistu-
loista. Järjestelmän nykyinen ha-
janaisuus asettaa esteitä erityises-
ti pk-yritysten pyrkimyksille toimia 
muissa jäsenmaissa. Arvonlisä-
verolla on kulutusverona myös 
merkittävä rooli kulutuksen oh-
jaamisessa. Yhtenäistä alv-kan-
taa kehitettäessä olisi otettava 
selkeästi mukaan kiertotalouden 
ja ilmastotavoitteiden tukeminen 
korottamalla kulutusverotusta hai-
tallisille ja hiilijalanjäljeltään saas-
tuttaville tuotteille, ja vastaavasti 
keventämällä veroa ympäristövai-
kutuksiltaan kestäville tuotteille. 

Keväällä 2016 parlamentti aset-
ti väliaikaisen valiokunnan tutki-
maan epäilyjä rahanpesusta, ve-
ronkierrosta ja veropetoksista. 
Valiokunta, jonka jäsenenä toi-
min, sai alkunsa tietovuodosta, 
jossa julkistettiin luottamukselli-
sia ns. Panaman paperit -asiakir-
joja. Vuoto paljasti, kuinka laajalle 
levinnyttä yritysten ja yksityishen-
kilöiden harjoittama verojen ja la-

kien kiertäminen offshore-yritys-
ten kautta on. Panaman paperit 
ja PANA-tutkintavaliokunta ovat 
jatkumoa vuoden 2014 Luxem-
burg-vuodoille ja veropäätöksiä 
käsitelleelle TAXE-erityisvaliokun-
nalle. PANA-valiokunnan loppu-
raportin jälkeen tuli selväksi, et-
tä uusi TAX3-valiokunta tarvittiin 

EU menettää verovälttelyn ja veronkierron takia vuosittain jopa 
1000 miljardia euroa. Suomen osuus lasketaan miljardeissa.  
Oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi verotus EU:ssa on ollut  
yksi tärkeimpiä ajamiani tavoitteita Euroopan parlamentissa.  
Viime aikoina esiin nousseet skandaalit osoittavat, että työsarkaa 
riittää. 

tarkastelemaan uusimpia verori-
koksia. Tuoreimpina toimina EU 
kehittää Euroopan pankkiviran-
omaisen yhteyteen yleiseuroop-
palaista verovalvontaa. 
   Tarvitsemme  läpinäkyvyyttä,  
selkeämpiä sääntöjä ja tehok-
kaampia verotusjärjestelmiä. Yk-
si tärkeimmistä uusista työkaluista 
on yhteisiin kriteereihin perustu-
va, EU:n yhteinen veroparatiisi-

maiden lista ja 
siihen liitettä-
vät sanktiot. 
Edellisellä vaali-
kaudella oman 
ryhmäni pää-
neuvottelijana 
luotsaamassani 
raportissa eh-
dotimme, että 
sanktioihin lu-

keutuisi muun muassa sulkeminen 
julkisten hankintojen ja valtiona-
vun ulkopuolelle sekä veroparatii-
seissa toimivien rahoituslaitosten 
toimilupien peruminen. 
  Paremmalla veroyhteistyöllä 
voidaan ehkäistä jäsenmaiden eri-
laisten järjestelmien väärinkäyt-
töä. Digitaalisella aikakaudella 

on myös aika siirtyä verottamaan 
tuotteita ja palveluita sinne, mis-
sä yrityksen taloudellinen toiminta 
tosiasiallisesti tapahtuu. Näin hai-
tallinen verokilpailu tai kannustin 
siirtää tuotantoa alemman vero-
kannan maihin poistuisi. Tarpee-
tonta verokilpailua jäsenmaiden 
välillä ehkäisevät myös uudet 
säännöt yhteisestä yhdistetystä 
yhteisöveropohjasta. Se ei tarkoi-
ta yhtenäistä veroprosenttia, vaan 
sitä, että laskentatapa useam-
massa EU-maassa toimivien suur-
yritysten veroille on sama. Näin 
valtaosa siirtohinnoittelun ongel-
mista ratkaistaisiin ja yritykset sai-
sivat selkeämmät säännöt toimia 
eri jäsenmaissa.
 Verotuksen ongelmien kor-
jaamiseksi tarvitsemme automaat-
tista tietojenvaihtoa ja verokohte-
lun eroavuuksien yhtenäistämistä. 
On huolehdittava, että verotulo 
verotetaan  mutta ei kahteen ker-
taan eri jäsenmaissa. Tarvitaan yh-
teistä eurooppalaista verotunnis-
tejärjestelmää (TIN), joka vastaisi 
yritysten osalta suomalaista liike-
toimintanumeroa, joka yleiseu-
rooppalaisena ja automaattiseen 

Kuva: European Union 2017 - Source : EP
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Rahoitusmarkkinoiden rooli on merkittävä kiertotalouden toteuttamisessa ja ilmastokriisin  
ratkaisussa. Tämä tekee kestävästä rahoituksesta tämän vaalikauden ja tulevien vuosien  
merkittävimmän tavoitteen. 

K E STÄVÄ M PÄ Ä  KASV UA  –  R A H O I T U S  V I H E R T Y Y 

Olen tyytyväinen, että kestävä rahoitus on alettu ottamaan tosissaan pit-
källisten ponnistelujeni jälkeen, ja innostunut mahdollisuudesta toimia 
keskeisten aloitteiden neuvottelijana parlamentin edustajana. Keväällä 
2018 toimin EPP-ryhmäni pääneuvottelijana parlamentin uraauurtavassa 
mietinnössä kestävästä rahoituksesta sekä lainsäädäntöaloitteissa rahoi-
tusmarkkinatoimijoiden tiedonantovelvollisuudesta ja huolellisuusperi-
aatteesta, EU:lle yhteisen kestävien sijoitustuotteiden luokittelun eli tak-
sonomian kehittämisestä sekä vähähiilisistä viitearvoista.
 Tarvitsemme vuodessa 180 miljardia euroa uusiutuvan energian ja vähä-
hiilisen teknologian investointeihin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja toimet 
sen torjumiseksi tulevat jatkuvasti kalliimmiksi. Mitä nopeammin haasteeseen 
tartutaan, sitä paremmin pystymme hallitsemaan muutosta ja varautumaan  
siihen. 
 Tähän asti finanssilainsäädäntö ja ympäristölainsäädäntö ovat kulke-
neet omilla poluillaan. On ajateltu, että niiden tavoitteet menevät ristiin. 
Näin ei kuitenkaan ole. Ympäristöriskien huomioiminen kuuluu hyvään 
taloudenpitoon. Ilmastonmuutoksen vastaiset ja kiertotaloutta edistävät 
toimet eivät ole ristiriidassa talouskasvun kanssa, päinvastoin. Taloudelli-
nen sopeutuminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vaikeutuu entises-
tään, jos päätöksiä lykätään tuleville vuosikymmenille. Toimet kallistuvat 
koko ajan.

Sijoittajille parempaa tietoa  
ympäristövaikutusten  
aiheuttamista riskeistä

GLOBE EU -korkean 
tason konferenssi  
– vuoden tärkeimpiä keskustelutilaisuuksia 
kestävästä rahoituksesta

Sijoittajat eivät tällä hetkellä voi luo-

tettavasti vertailla sijoitustuotteiden 

altistumista ympäristö- ja ilmastoris-

keille. Siksi rahoituksen välittäjien, 

erityisesti omaisuudenhoitajien ja 

institutionaalisten sijoittajien velvol-

lisuutta huomioida ympäristövai-

kutusten aiheuttamat riskit nykyistä 

laajemmin ja yhtenäisemmin tulee 

vahvistaa. 

 Tiedon perustaksi tarvitaan ver-

tailukelpoisia ja yhteismitallisia indi-

kaattoreita eli mittareita. Nämä in-

dikaattorit on otettava olennaiseksi 

osaksi yritysraportointia, kirjanpito-

sääntöjä, laskentamalleja, viitearvoja 

ja luottoluokituksia – läpileikkaavas-

ti osaksi kaikkea finanssilainsäädän-

töä. Indikaattoreiden lisäksi tiedon 

pohjaksi tarvitaan yhtenäinen las-

kentamalli, joka huomioi ympäristö- 

vaikutukset ja riskit läpi sijoituksen  

arvoketjun.

 Sijoittajat eivät puolestaan voi 

luotettavasti vertailla yrityksiä ja si-

joituksia toisiinsa, elleivät pääoma-

rahoitusta hakevat yritykset, siis 

reaalitalouden toimijat, julkaise ver-

tailukelpoista tietoa riskeistään ja 

niiden hallinnasta. Jotta tietoon voi 

luottaa, tulee julkaistun tiedon myös 

olla tilintarkastettu itsenäisen tilintar-

kastajan toimesta. On asiallista edel-

lyttää, että jatkossa yritysten vuosit-

tainen finanssikirjanpito sisällyttää 

Euroopan Parlamentin pääneuvottelija

asetuksessa EU:lle yhteisen kestävien sijoitustuottei-

den luokittelun eli taksonomian kehittämisestä

EPP-ryhmän pääneuvottelija 

• asetuksessa rahoitusmarkkinatoimijoiden tiedo-

nantovelvollisuudesta ja huolellisuusperiaatteesta

• mietinnössä kestävästä rahoituksesta

Puheenjohtaja GLOBE EU 2009–

Marraskuussa 2018 emännöin GLOBE EU:n puheenjohta-
jana Brysselissä konferenssin kestävästä rahoituksesta, jo-
ka keräsi yhteen yli sata eurooppalaista ja kansainvälistä 
päättäjää, liike-elämän eri toimialojen asiantuntijaa sekä kansa-
laisyhteiskunnan edustajia ja muita kestävän rahoituksen edel-
läkävijöitä. GLOBE EU on Euroopan parlamentin yhteydes-
sä toimiva alusta, joka tuo yhteen päättäjiä ja yhteiskunnan  
toimijoita kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi. 
 Kanssani keskustelemassa oli Euroopan komission varapu-
heenjohtaja Jyrki Katainen, ympäristökomissaari Karmenu Vella 
sekä Yhdistyneiden kansakuntien alipääsihteeri ja ympäristöka-
tastrofeihin valmistautumisen erikoislähettiläs Mami Mizutori. 
Yhdessä pohdimme ratkaisuja, kuinka rahoituspalveluiden ja 
teollisuuden tuottajien kannustumia muuttamalla voidaan yksi-
tyistä ja julkista rahoitusta suunnata ympäristön ja ilmaston kan-
nalta kestävästi. Ilmastonmuutoksen edetessä myös rahoitussek-
torin on valmistauduttava muuttuvaan toimintaympäristöön ja 
uusiin riskeihin.
 Kestävä rahoitus on ollut yksi tärkeimmistä tavoitteistani Eu-
roopan parlamentissa. Olen saanut omin silmin todistaa, kuinka 
ajamani kestävä rahoitus on viimeisen kolmen vuosikymmenen 
aikana vihdoin alettu ottamaan tosissaan politiikassa ja liike-elä-
mässä. Korkean tason konferenssin suosio on osoitus siitä, kuin-
ka muutoksen kiireellisyys on omaksuttu läpi yhteiskunnan ja ta-
louden eri sektoreiden.

tietoa ympäristöriskeistä. Vertailta-

vuuden vuoksi on tärkeää, että tieto 

ympäristöriskeistä ja -vaikutuksista 

löytyy samasta paikasta eli niin sano-

tusta yhdistetystä tilinpäätöksestä. 

Kuten rahoituskirjanpidon kohdalla, 

myös ympäristöriskeistä julkaistavan 

tiedon oikeudellisuudesta vastaa  

viime kädessä yrityksen johto ja  

hallitus. 

 On sijoittajien ja kansantalou-

temme etu, että tiedonantovel-

vollisuus riskeistä ja vaikutuksista 

ulotetaan koskemaan kaikkia sijoi-

tustuotteita, ja kaikkia finanssimark-

kinoiden toimijoita vakuutus- ja elä-

keyhtiöistä omaisuudenhoitajiin ja 

pankkeihin. Näin riskit pääomalle tu-

levat asianmukaisesti huomioiduiksi 

ja toimijoilla säilyvät tasapuoliset kil-

pailuedellytykset. Rahoitussektorin li-

säksi mukaan ilmastotalkoisiin tarvi-

taan koko reaalitalous, eli teollisuus 

ja liike-elämä, joiden toimintamalleja 

kestävällä rahoituksella halutaan oh-

jata vähähiilisemmäksi ja riskitietoi-

semmaksi.

 Työtä riittää myös jatkossa. Mil-

jardiluokan suorat ja epäsuorat val-

tioiden tuet fossiilisille polttoaineil-

le on lopetettava. Ympäristöriskit on 

otettava mukaan pankkien vakavarai-

suusvaatimuksiin ja koko finanssilain-

säädäntö on käytävä läpi ympäristö-

näkökulmien mukaan saamiseksi. 

“I have much appreciated the collaboration on  
the files related to sustainable finance, including 

the organisation of a joint event. Your competence,  
successful initiatives, your availability to create 

platforms for exchanges and your openness to 
dialogue are important elements of “good policy 

making”. Thank you very much for that and look 
forward to continuing.” 

ELISA BEVILACQUA

EUROPEAN ASSOCIATION OF CO-OPERATIVE BANKS (EACB)

”Sirpa on jo vuosia pitänyt ansiokkaasi esillä 
talouden sosiaalisia aspekteja ja kestävää  

kehitystä. On ollut ilo löytää Euroopan parlamen-
tista näin sinnikäs yhteistyökumppani kestävän 

rahoituksen edistämisessä!”

RILLI LAPPALAINEN, FINGO

  

Englannin keskuspankin pääjohtaja Mark Carney varoitti jo vuon-
na 2014 hiilikuplan vaaroista. Hiilikupla tarkoittaa sitä, että jopa 80 %  
nykyisistä tunnetuista fossiilisista energianlähteistä on jätettävä käyttä-
mättä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Hiiliriippuvaisten sijoitusten 
tai teollisuudenmuotojen arvo tulee tulevaisuudessa todennäköisesti las-
kemaan. Rahoitussektorin toimijat, erityisesti vakuutus-, eläkesijoitus- ja 
varallisuudenhoitoyhtiöt, ovatkin viime vuosina heränneet tähän riskiin. 
 Jo nykykurssilla ilmastonmuutos uhkaa pyyhkiä kansainvälisten ra-
hoitusmarkkinoiden 85 tuhannen miljardin dollarin pääomasta yli 4 tu-
hatta miljardia dollaria vuoteen 2100 mennessä. Ilmaston lämpeneminen 
kuuteen asteeseen uhkaisi jo kolmasosaa maailman hallittavista varoista. 
Tällainen skenaario tarkoittaisi käytännössä finanssisektorin ja talouden 
romahtamista. Ilmasto- ja ympäristöriskeihin valmistautuminen on halli-
tuksien, yritysten ja finanssilaitosten oma etu. 
 Kysymys onkin siitä, investoimmeko rahat järkevästi. Tulevaisuuden 
sijoituspäätökset tehdään tänään. Jos tavoitteemme ovat väärät tai puut-
teelliset, päädymme investoimaan vääriin kohteisiin ja menettämään näin 
myös pitkällä tähtäimellä paljon rahaa. Siksi on tärkeää, että finanssimark-
kinoiden toimijoiden kannustimet kohdennetaan oikein. Tätä varten tarvi-
taan tietoa sijoitusten riskeistä ja vaikutuksista.

Yhdessä YK:n alipääsihteerin Mami Mizutorin ja 
komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa 
pohdimme, miten rahoitusmarkkinoita voidaan auttaa 
ohjaamaan voimavarat ympäristön kannalta kestävästi.

 © European Union, 2019  / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Lukasz Kobus 

Kuva: European Union 2018 - Source: EP

Yksi kestävän rahoituksen päätapahtumista oli komission korkean  
tason keskustelutilaisuus maaliskuussa 2018, jossa olimme Emmanueln 
Macronista lähtien yksimielisiä toimien kiireellisyydestä. On ollut ilo 
saada runsaasti puhujapyyntöjä kestävästä rahoituksesta muun muassa 
komissiolta, YK:n kestävän rahoituksen yksiköltä sekä finanssialan ja 
kansalaisyhteiskunnan lukuisilta eri toimijoilta.

“Sirpa has always been a reliable partner  
in the Parliament, and her expertise on  
financial services has been a valuable  
asset for our group. More specifically,  
her insights on sustainable finance issues 
have always fuelled interesting and fruitful 
discussions among colleagues.”

ALAIN LAMASSOURE,  
EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSEN (EPP) 

”It's been very fruitful and great fun  
working with Sirpa on the vital issue of  
sustainable finance. Her deep knowledge  
of sustainability and wide political  
experience was a huge support and I  
believe we have laid the foundations  
for some important policy to ensure that  
finance is used to foster a sustainable future.” 

MOLLY SCOTT CATO,  

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSEN (VIHREÄT)

VAURAS EUROOPPA
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Kertakäyttömuovien korvaaminen ja  
rajoittaminen tervetullut aloite

Esitin kertakäyttömuovien käyttökieltoa pakkauksissa parlamentin pää-
töslauselmaan EU:n strategiasta muoveista kiertotaloudessa ja mietin-
töön tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämises-
tä. Lisäksi ajoin kattavampaa listaa kertakäyttömuovituotteista, joiden 
käyttöä pitäisi korvata ja rajoittaa. Monen muovin käyttötarkoituksen 
kohdalla vaihtoehtoja sen korvaamiselle on jo olemassa. Elintarvike-
pakkausten osalta markkinoille saisi päästää ainoastaan biopohjaisia, bio-
hajoavia ja haitattomia materiaaleja, joissa ei ole haitallisia kemiallisia  
aineita, esimerkiksi hormonaalisia haitta-aineita. Myös tekstiileissä syn-

teettisiä ja muita mikromuovien lähteinä olevia materiaaleja tulisi korvata 
pikaisesti biopohjaisilla ja kokonaan kierrätettävillä materiaaleilla.
 Olen pitkään puhunut muovin polton lopettamisen puolesta ja aja-
nut muovin keräys- ja kierrätysjärjestelmien kehittämistä. Tavoitteena tuli-
si olla mahdollisimman korkea kierrätyksen taso ja kierrätetyn materiaalin 
laadun pitäminen alkuperäisellä tai korkealla tasolla. Lisäksi olen edistä-
nyt tuote- tai materiaalipassien kehittämistä, jotka antaisivat tietoja tuot-
teen alkuperästä ja kemiallisesta koostumuksesta ja näin ollen helpottaisi-
vat muovien uudelleen käyttöä.
 Mielestäni Euroopassa otettavien askelten lisäksi muovihaasteeseen 
vastaamiseen tarvitaan globaalilla tasolla neuvoteltu kansainvälinen sopi-
mus. Toivon EU:lta johtajuutta tällaisen aikaan saamiseksi. 
 Muovien vuotuinen maailmanlaajuinen tuotanto kasvoi kahdesta miljoo-
nasta tonnista vuonna 1950 vuoteen 2015 mennessä 381 miljoonaan ton-
niin. Sen odotetaan kolminkertaistuvan jälleen vuoteen 2030 mennessä.  
Samaan aikaan vain yhdeksän prosenttia kaikesta vuodesta 1950 lähtien 
käsitellystä muovista on kierrätetty.

PÄ ÄTAVO I T T E I TA N I  O N  K I E R TOTA LO U D E N  
LU O M I N E N  E U R O O P PA A N

Tällä hetkellä  
ihmiskunta kuluttaa  
yli puolentoista 
maapallon verran 
resursseja vuosittain. 
Saman kulutustahdin 
jatkuessa tarvitsemme  
vuonna 2050 yli 
neljän maapallon 
verran resursseja. 
Tämä on fyysisesti 
mahdotonta:  
meillä on vain yksi 
maapallo.

Kiertotalouden kehittäminen on 
ollut yksi parlamenttikauden kes-
keisistä teemoista. Heinäkuus-
sa 2015 parlamentti hyväksyi laa-
timani mietinnön kiertotalouden 
askelmerkeistä ja komissio julkaisi 
pitkälti parlamentin toiveisiin pe-
rustuvan kiertotalouspaketin sa-
man vuoden joulukuussa. 
 Resurssitehokkuuden talou-
dellinen ja työllistävä vaikutus on 
merkittävä: jos pystymme paran-
tamaan resurssitehokkuutta 30 
prosentilla vuoteen 2030 men-
nessä, luo se Eurooppaan jopa 
kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa 
ja kohentaa bruttokansantuotet-
tamme prosentin. Konsulttiyhtiö  

"Räteistä ja lumpuista juhla-asuksi – euroedustaja Sirpa Pietikäisen yllä nähdään Linnan juhlissa maailman ensimmäinen 
VTT:n kierrätyskuidusta valmistettu puku."  TEKNIIKKA&TALOUS 5.12.2017

– Kunnan jokainen virkamies ja luottamushenkilö voi omalta osaltaan työssään huomioida materiaalien käyttöä, suosia 
uudelleenkäyttöä ja kierrätettävyyttä sekä harkita tavaroiden yhteiskäyttöä tai leasingia ostamisen sijaan, mikä on kier-
totalouden soveltamista parhaimmillaan. Myös julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys hyvien käytäntöjen edistäjänä, 
Pietikäinen sanoo.

– Resurssituottavuuden parantaminen kahdella prosentilla synnyttäisi EU:hun kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 
2030 mennessä, luettelee Pietikäinen.

SIRPA PIETIKÄINEN KANNUSTAA KUNTIA KIERTOTALOUDEN KEHITTÄMISEEN, KUNTALEHTI 16.11.2018

McKinsey arvioi, että resurssite-
hokkuuden täytäntöönpano toi-
si kuluttajille, yrityksille ja julkis-
yhteisöille jopa 600 miljardin 
euron säästöt. 
 Mietinnössäni korostettiin 
sitä, että kiertotalous ei synny it-
sestään, vaan se vaatii tuekseen 
uudet pelisäännöt. Uusien sään-
töjen tulee tukea kiertotalout-
ta, jossa jätettä ei synny, eli se 
suunnitellaan pois. Silloin van-
hat tuotteet olisivat helposti kor- 

jattavissa, muokattavissa ja lopul-
ta toimisivat materiaalina uusille 
tuotteille.
 Sitovat resurssitehokkuusta-
voitteet, selkeät mittarit niiden seu-
raamiseksi, ympäristölle haitallis-
ten tukien karsiminen, tutkimus- ja 
tuotekehityspanostus, tuotteiden 
suunnittelu kestäviksi ja resurssite-
hokkaiden ratkaisujen suosiminen 
julkisissa hankinnoissa – nämä kaikki 
ovat keskeisiä keinoja resurssitehok-
kuuteen kannustavalla tiellä. 

EKOLOGINEN  EUROOPPA

 Muovien tuotannon kasvaessa eksponentiaalisesti pitää kasvun ra-
joittamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden myös olla sen mukaiset. Mei-
dän tulisi puuttua muovien tuotannon, käytön ja käsittelyn suuntauksiin 
ongelman kokoisilla toimenpiteillä, jotka pystyvät estämään tilanteen 
muuttumista epätoivoisemmaksi.
 Joulukuussa 2018 neuvosto, parlamentti ja komissio sopivat kei-
noista, joilla pyritään vaikuttamaan kertakäyttömuovituotteiden  

kulutukseen ja erityisesti ehkäisemään muovituotteiden päätymistä  
Euroopan meriin. 
 Arviolta tammikuussa 2021 jäsenmaissa astuu voimaan tiettyjen 
muovituotteiden kielto. Esimerkiksi muoviset vanupuikot, ruokailuväli-
neet, lautaset ja pillit kielletään, koska niille on olemassa korvaavia tuot-
teita. Muovisten ruoka-astioiden ja juomakuppien käyttöä pyritään 
rajoittamaan jäsenmaatasolla. Tuottajille asetettiin jäte- ja puhdistus-
velvollisuuksia, jotka koskivat mm. tupakantumppeja, karkkipaperei-
ta ja ilmapalloja. Kuluttajien tietoisuutta muoviroskan haitoista tullaan 
kasvattamaan. Tavoitteeksi asetettiin kerätä 90 % muovisista kertakäyt-
töjuomapulloista, tosin vasta vuoteen 2029 mennessä, esimerkiksi lisää-
mällä panttijärjestelmiä.
 Kertakäyttömuovituotteiden rajoittaminen on tervetullut ja tar-
peellinen aloite, mutta se ei ole yksinään riittävä ratkaisu, kun otetaan 
huomioon ongelman mittakaava. Muovia on jo maaperässämme, vesis-
töissämme ja jopa ilmassa. Kestävyys edellyttäisi muovikäyttömme vä-
hentämistä kymmenekseen tämänhetkisestä tasosta. 

Euroopan  

parlamentin  

pääneuvottelija 

Mietintö resurssi- 

tehokkuudesta:  

siirtyminen kohti 

kiertotaloutta

Kysymys  

komissiolle 

Jätelainsäädännön  

periaatteiden ja 

romuajoneuvoista 

annetun direktiivin 

2000/53/EY  

noudattaminen 

jäsenvaltioissa

Suuri osa työajastani menee kiertotalouden ja kestävän rahoituksen teemojen ympärillä olevien konferenssien ja tapahtumien puhujana... ja ilokseni myös media on 
kiinnostunut aiheesta.

“Sirpa has an open eye for facts,  
leading to substantial results.”

HENK JAN NIX, GENERAL SECRETARY, EGARA EUROPEAN  

GROUP OF AUTOMOTIVE RECYCLING ASSOCIATIONS



“For the last 4 years, I have had the pleasure to collab-
orate with Sirpa Pietikäinen. As a very active Member of 

the European Parliament she organized hearings, events, 
and conferences on topics that are of great importance to 

European Citizens in light of climate challenges, environ-
mental quality of life issues, and innovation in Europe’s 

economy in line with these objectives. As director of the 
European Environment Agency it has been a pleasure 
to participate actively on these occasions, bringing in 
our knowledge and expertise. Sirpa is somebody who 

values science-based approaches, yet also brings strong 
political commitment and passionate engagement to 

the debate and to her work. This has made our multiple 
exchanges both pleasant and fruitful. I hope to continue 

this collaboration in the future.”

DR HANS BRUYNINCKX,  EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS

”Kunnianhimoinen lainsäädäntö on kiertotalouden  
rakentamisen perusedellytys. Jätemateriaalit, kuten muovit, 
voidaan kierrättää tehokkaasti raaka-aineeksi valmistavalle 
teollisuudelle. Sirpa Pietikäinen on monitahoiseen kierto-
talouslainsäädäntöön hyvin perehtynyt MEP, jonka aktiivista 
työtä parlamentissa arvostamme. Sirpa vieraili syksyllä 
Fortumin Riihimäen muovijalostamolla ja vaarallisen jätteen 
käsittelylaitoksella tutustumassa siihen, miten kiertotaloutta 
toteutetaan käytännössä.”
 MERJA PAAVOLA, FORTUM

” Tarkett, a worldwide leader of innovative  
flooring and sports surface solutions, has long 

been working with Mrs Pietikaïnen on the circular 
economy. Together  we have highlighted the need 

to take into account the health and environmen-
tal impacts of products, and the recyclability of 

materials. Associated with improved transparen-
cy in the supply chains, this would ensure Europe 

can shift towards a truly healthy and circular 
economy.  In addition, as People spend close to 
90% of their time indoors, and as the quality of 

indoor air has not been coherently and systemati-
cally tackled at EU level yet, we raised awareness 

on indoor air quality and called both the  
European Parliament and the European Commis-
sion to take action so that EU citizens will be able 

to live in healthy indoor environments.”
MYRIAM TRYJEFACZKA, TARKETT EMEA DIVISION 

 

The Parliament -lehdessä vaadin 
radikaalia muutosta kohti kestävää, 
resurssitehokasta kiertotaloutta.

”Sirpa has been a very effective – and I would dare to say, indispensable – champion of 
sustainability-related issues. Her work on the Circular Economy has been of particular 
importance. Sirpa´s report to the European Parliament helped put pressure on the EU 
Commission to start implementing at least some of the policy measures that are necessary 
to move the economy towards more circular material flows.”
ANDERS WIJKMAN, ROOMAN KLUBIN PUHEENJOHTAJA 2012–2018

”Sirpa on merkittävä mielipiteen rakentaja kierto- 
taloudessa ja edistänyt aktiivisesti uusien vastuullisen  
kuluttamisen malleja. Hän on auttanut Infinited fiber  
Company alkutaipaleella rohkaisemalla ja tuomalla näkyviin 
tekstiilien kierrätyksen merkitystä. Hänen näkyvä esimerkkinsä 
on auttanut startup yrityksemme onnistumiseen nyt jo toisena 
toimintavuotenamme.”
ALI HARLIN, TUTKIMUSPROFESSORI, VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS VTT

EKOLOGINEN  EUROOPPA

Näistä asioista olen käynyt puhumassa  
mm. seuraavissa tilaisuuksissa:
Lahden ammattikorkeakoulun kiertotalousluento

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kiertotaloustilaisuus

VTT:n tekstiilien kierrätykseen liittyvä seminaari Towards  
circular economy of textiles

SuomiAreenan-keskustelussa Kestävä kulutus – kenen vastuulla?

Suomen Autopurkaamoliiton 20-vuotisjuhlapaneeli

Euroopan parlamentin Suomen-toimiston Kiertotalous ja  
kestävä rahoitus -seminaari 

Rakennustuoteteollisuus  
RTT ry:n seminaari rakenteellisesta energiatehokkuudesta

1514

Olen esittänyt, että seuraavalla  
vaalikaudella Euroopan komissio  
tekee strategiat seuraavista aiheista: 
Kestävät ruokajärjestelmät, tekstiilit, rakennukset

Komission  kiertotalousaloitteita
Muovistrategia, jätepaketti, kemikaali-, tuote- ja jätelain- 

säädäntöjen rajapintojen tarkastelu, ekosuunnitteludirektiivi,
komission tiedonanto kiertotalouden seurantakehyksestä. 
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I L M ASTO P O L I T I I KA N  
KU N N I A H I M O  T U P L AT TAVA
Pariisin ilmastosopimuksessa 2015 sovittiin lämpötilannousun pysäyttämisestä enintään 
2 asteeseen ja pyrkimyksestä pitämään nousu alle 1,5 asteen, jolloin ilmastonmuutoksen 
riskit ja vaikutukset olisivat huomattavasti pienemmät. Sopimuksen toimet eivät olleet 
kuitenkaan riittäviä ja siihen herättiin viimeistään syksyllä 2018.
 Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi syksyllä 2018 raporttinsa 
ilmastonmuutoksen etenemisestä ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisesta. 
Raportin mukaan ero 1,5 ja 2 asteen välillä on merkittävä. IPCC:n mukaan päästövähen-
nyksiin tähtäävillä toimilla on kiire ja niitä tulee tehdä kaikkialla yhteiskunnassa. Päästö-
vähennykset eivät kuitenkaan yksinään riitä, vaan hiilidioksidia tulee kyetä poistamaan il-
masta.
 Myös Euroopan komissio julkaisi oman Puhdas maapallo kaikille -strategiansa nol-
lapäästöjen saavuttamiseksi marraskuussa 2018 ennen Katowicen YK:n ilmastokokousta. 
Komissio haluaa strategiallaan osoittaa, että EU:sta voi tulla 2050 mennessä ilmastoneut-
raali samalla kun talous kukoistaa sekä eri alueet ja kansalaiset otetaan huomioon ja osal-
taan vastaaman Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja IPCC:n raporttiin.

Ilmasto- ja energiapakettia 2030 koskeva EU:n lainsäädäntö: 

• uudistettu päästökauppadirektiivi (ETS) (2018/410/EU) 

• taakanjakoasetus (ESR) (2018/842/EU) 

• LULUCF-asetus (2018/841/EU) 

• energiaunionin hallintomalliasetus

• uusiutuvan energian direktiivi

• energiatehokkuusdirektiivi

Tarvitsemme seuraavalla vaalikaudella selkeämmin tieteeseen perustuvia 
ratkaisuja suurimpiin yhteiskunnallisiin ja ympäristöhaasteisiin. 
 Yhdessä Institute for European Environmental Policy:n (IEEP), jonka 
kunniapuheenjohtajana toimin, kanssa olen ollut perustamassa uutta ver-
kostoa, #Think2030, joka tuo yhteen tutkimuslaitoksia, järjestöjä ja päätök-
sentekijöitä. Tarkoituksena on edistää ja jakaa tietoa tieteellisistä ratkaisuis-
ta suurimpiin ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen. Verkostoa 
on tarkoitus edelleen kasvattaa kutsumalla mukaan mm. ylipistojen ja tutki-
joiden tieteelliset verkostot. 
 Tiedepohjaisia ratkaisuja tarvitaan, jotta voimme vastata maailman 
mittaviin haasteisiin. Siksi niiden täytyy olla myös hyvin päättäjien saatavilla 
ja tiedossa. Näen tärkeänä nyt perustetun verkoston laajentamisen ja sen lä-
heisen kytkemisen myös komission tukemiin tutkimus- ja ajatushautomoihin. 
Toistuvasta vuoropuhelusta tiedeyhteisön ja päätöstentekijöiden kanssa tu-
lee parhaillaan kaikkia osapuolia tukeva ja kannustava tapa tehdä yhteistyötä 
ja saavuttaa toivottuja tuloksia.    
 Ajatuksena on muodostaa tieteellinen arviointiryhmä, joka arvioi niin ko-
mission esityksiä kuin parlamentin päätöksiä sen suhteen miten riittäviä ne ovat 
ratkaistakseen oikeasti edessämme olevat ongelmat. Jatkossa komission pitäisi 
käyttää selkeämmin tällaista tieteellistä näkemystä osana vaikutusarviointia.

Tieteellisiä ratkaisuja  
suurimpiin haasteisiimme

Eurooppalaisista 93 % 
pitää ilmastonmuutosta 
ihmisen toiminnan 
tuloksena ja 85 % on yhtä 
mieltä siitä, että ilmaston-
muutoksen torjuminen ja 
tehokkaampi energian-
käyttö voivat luoda 
talouskasvua ja uusia 
työpaikkoja Euroopassa 
(Eurobarometri, 2018).

"Fighting climate change, protecting the  
environment and biodiversity, pledging  
for sustainable development and for more 
achieved circular economy is unavoidable for 
any responsible politician and policy maker  
of today. As MEP, I have stood proudly side- 
by-side with Sirpa in many of these political 
combats, sometimes even against the major- 
ities but certainly not afraid, as we both are 
conscious that we don't own the planet, we  
just take care of it for future generations."

JOSE INACIO FARIA, EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSEN (EPP)

”Lobbauspaineessa oli hyvä vaihtaa  
ajatuksia ja sparrata kollegani Pietikäisen  
Sirpan kanssa tavoitteellisesta ilmasto- 
politiikasta ja kokonaisvaltaisesta  
katsantokannasta ilmastotoimien tasa- 

puolisen taakanjaon näkökulmasta." 
MERJA KYLLÖNEN, EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSEN  

(GUE/NGL) 

Teoilla pelastetaan maapallo. 
 Järjestin vuonna 2018  
seminaarikiertueen  
Kuka pelastaa maapallon 
-teemalla. Ilmastonmuutos oli 
aiheena Vanhalla ylioppilasta-
lolla Helsingissä. Kiertotalou-
den keinoja maapallon 
resurssien säästäjänä pohdittiin 
kahdessa seminaarissa Turussa 
ja kestävää ruokaa Tampereen 
yliopistolla järjestetyssä 
tilaisuudessa. Oulun tilaisuus 
keskittyi biotalouteen ja sen 
kasvupotentiaaliin "Puusta 
pitkään" -otsikolla.

EKOLOGINEN  EUROOPPA

Olen järjestänyt tilaisuuksia  
Euroopan parlamentissa, joissa 
esitellään uusinta suomalaisten ja 
eurooppalaisten tutkijoiden 
 tutkimustietoa ja arvioita.

• THINK 2030: Science-Policy Solutions 
 for a More Sustainable Europe
• LUT presentation of the Neocarbon initiative
• Presentation of IEA 2017 Technology Roadmap 

by  IEA Bioenergy, the Swedish 2030 Secreta-
riat, and Chalmers University of Technology, 
Sweden

• Baltic Sea Action Group seminar on How to  
save  our soils while mitigating climate change  

”Osallistuin Sirpa Pietikäsien  
järjestämään ilmastonmuutosta 

käsittelevään tilaisuuteen  
vanhalla Ylioppilastalolla.  

Tilaisuus oli monipuolinen ja uusia 
uria avaava ja toimi lähtö- 

laukauksena uudelle yhteistyölle.”

MARKKU KULMALA, FYSIIKAN PROFESSORI, 

AKATEMIAPROFESSORI, HELSINGIN YLIOPISTO

”Ilmastonmuutoksen hillinnässä 
pelkät päästövähennykset eivät 

enää riitä, vaan niiden  
lisäksi hiilidioksidia on poistettava 
ilmakehästä mm. kasvillisuuden ja 

maaperän hiilinieluihin. Olemme 
tehneet työtä Sirpa Pietikäisen  

kanssa hiilinielujen tehokkaaksi 
hyväksi käyttämiseksi  

ilmastopolitiikassa tieteelliseen tutki-
mustietoon perustuen.”

JARI LISKI, YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ 

 TUTKIMUSPROFESSORI, ILMATIETEENLAITOS

“Sirpa plays a leadership role not 
onlyin the European Parliament,  
but globally as well. As a young  

Environment Minister of Finland,  
she played a key role in the nego- 

tiations leading to the UN Conven-
tion on Climate Change. As an MEP 

who combines work on national and  
European priorities with a  

commitment to help solve global 
problems, Sirpa leads by example.”

NICHOLAS DUNLOP, SECRETARY-GENERAL,

CLIMATE PARLIAMENT
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ARKTINEN ALUE KAIPAA  
VAHVAA EU-POLITIIKKAA

Arktisen alueen merkitys on kasvussa  
niin resurssi- kuin geopoliittisestikin. 

Tähän vaikuttaa erityisesti alueen ja sen resurssien saavutettavuus, kun 
arktinen ilmastonmuutoksen myötä sulaa. Kilpajuoksua pohjoiseen on 
havaittavissa alueen kaikkien valtioiden osalta. EU on jäsenmaidensa 
kautta osa arktista aluetta ja vastuussa sen tulevaisuudesta.
 Erityisesti olen ajanut arktisen ympäristövaikutustenarvioinnin ke-
hittämistä ja sitä, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ottavat kaikissa 
päätöksissä ja hankinnoissa arktisen ympäristövaikutusten arvioinnin 
lähtökohdaksi. Tämän periaatteen sain lisättyä myös EU:n arktista strate-
giaa koskevaan raporttiini.
 Arktinen ekosysteemi, kasvit ja eläimet mukaan luettuina, on eri-
tyisen herkkä häiriöille ja arktisen elpymisaika on pitkä – silloin kun sen 
luonto ylipäätään pystyy toipumaan vakavista häiriöistä. Kielteiset ym-
päristövaikutukset ovat usein kumulatiivisia ja peruuttamattomia, mikä 
pitää paikkansa erityisesti arktisella alueella. Tämän vuoksi EU:n tulisi-
kin aktiivisesti edistää erityisen arktisen ympäristövaikutusten arvioinnin 
käyttöönottoa.
 Arktisten alueiden sulaminen kiihdyttää väistämättä kilpailua alueen 
laajoista resursseista, siksi unionin tulee terävöittää arktista politiikkaan-
sa. Unionilla on historiallinen mahdollisuus siihen, että arktista aluetta 
kehitetään rauhanomaisesti sen herkkää ympäristöä silmällä pitäen. 

”Arktisten alueiden sulaminen kiihdyttää kilpailua alueen laajoista luonnonvaroista.  
EU:ssa käytiin asiaa koskeva äänestys torstaina, kun Euroopan parlamentti hyväksyi Sirpa  
Pietikäisen ja Urmas Paetin yhteisen mietinnön EU:n roolista arktisen alueen kehityksessä  
tulevina vuosina.” ILTASANOMAT 18.3.2017

”Öljymaa Norja vapisee Sirpa Pietikäisen EU-mietinnön takia.”
OTSIKKO, ILTASANOMAT 18.3.2017 

Luonto rauhoittaa ja antaa energiaa.  
Se puhdistaa ja virkistää.

Me suomalaiset olemme tottuneet asumaan lähellä luontoa ja puhdas 
luonto onkin usealle meistä osa arkipäivää. Maailma kuitenkin kaupun-
gistuu huimaa vauhtia ja kaupungit tiivistyvät, usein juuri luonnon ja vi-
herympäristöjen kustannuksella. 
 Kaupunkeihin on mahdollista rakentaa viherympäristöjä, joiden 
hyödyt ulottuvat monille elämän osa-alueille. Kasvillisuus auttaa esimer-
kiksi vähentämään ilman hiilidioksidipitoisuutta, lieventämään äärim-
mäisten sääilmiöiden vaikutuksia ja hyvin suunniteltuna suojelee luon-
non monimuotoisuutta. 
 Rakennetuilla viherympäristöillä on myös tärkeitä terveysvaikutuk-
sia. Niihin kuuluvat puhtaampi ilmanlaatu, äänisaasteen vähentäminen 
sekä liikkumaan kannustaminen. Vihreä kaupunkiympäristö mahdol-
listaa luonnosta nauttimisen 
myös heille, joille luontoon 
pääseminen on vaikeampaa. 
Myöskään taloudellisia vaiku-
tuksia ei saa unohtaa. Vihreät 
naapurustot ovat arvokkaam-
pia ja houkuttelevampia.
 Suomessa vuosi 2016 oli 
virallinen vihervuosi teemal-
la ”Minun maisemani – maalla 
ja kaupungissa”. Vihervuoden 
yksi tärkeimmistä tehtävistä oli 
lisätä meidän kaikkien tietoi-
suutta viheralueiden merkityk-
sestä ja siitä, että vaikka usein 
otamme lähimetsän tai -puis-
ton itsestäänselvyytenä, vihe-
rympäristöt eivät synny tai säi-
ly itsestään.
 Parlamentin ympäristö-
valiokunta teki aloitteestani 
oma-aloitemietinnön vuoden 
2020 nimeämisestä euroop-
palaiseksi vihervuodeksi. Ym-
päristövaliokunta hyväksyi 
mietinnön joulukuussa. 

EUROOPPAAN 
VIHERVUOSI 2020 

LU O N N O N  KÖY H T Y M I STÄ 
E I  O L E  P YSÄY T E T T Y 

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ei puhuta 
yhtä paljon kuin ilmastonmuutoksesta, vaikka syytä olisi.  
Nykyinen ihmisen aiheuttama sukupuuttoaalto uhkaa  
taloutta, ihmisten terveyttä ja ruoantuotantoa. Selkä-
rankaisia villieläimiä on vähemmän kuin koskaan. Niiden 
määrä on vähentynyt 60 % viimeisen 40 vuoden aikana 
(Living Planet 2018).
 Luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n strate-
gian tavoitteena on lopettaa EU:n luonnon monimuo-
toisuuden häviäminen vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi 
EU-tasolla halutaan tehostaa toimia, joilla torjutaan koko 
maailman luonnonmuotoisuuden häviämistä. Loppuvuo-
desta 2015 julkaistun väliarvion mukaan luonnon moni-
muotoisuuden turvaamisessa ei ollut edistytty tarpeeksi.
 Olen jättänyt useita kysymyksiä komissiolle liittyen 
luonnon monimuotisuuden turvaamiseen, sekä lähettä-
nyt kirjeen komissaari Vellalle Białowieża aarniometsässä  
tapahtuvista laittomista hakkuista.

"There is no secret that support for  
environment and sustainability in the EP is not 
something one can automatically expect and 
count on in particular from certain political 
groups. But it is also true that in the EP there 
are some excellent people on whom one can 
fully rely. Sirpa is certainly among them. My 
dear friend with a vision, energy, conviction, 
always ready to raise the voice for the things, 
which do really matter. I will never forget our 
sincere cooperation, friendship and it would 
be hard for me to find appropriate words to 

express my deepest appreciation."

JANEZ POTOČNIK, ENTINEN KOMISSAARI

Kysymykset komissiolle:

• Lintudirektiivin velvoitteiden noudattaminen 
talousmetsien hakkuissa lintujen pesintäaikana  

• Glyfosaatti  
•  Sosiaalisten syiden soveltaminen suden  

metsästyksen perusteena Suomessa  
• Vääristynyttä tietoa elintarvikkeiden  

glyfosaattijäämien tasosta
• Jätteiden mereenlasku kansainvälisillä merialueilla  
• Pallopäävalaiden tappaminen Färsaarilla  

”Luonnon monimuotoisuuteen pitäisi suhtautua politiikassa enemmän kuin talouteen  
– ekologia ja ekonomia rinnakkain.” WWF-LEHTI 4/2018 

EKOLOGINEN  EUROOPPA

Olen WWF:n hallintoneuvoston jäsen ja tehnyt työtä pitkään luonnon monimuotoisuuden 
eteen. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ympäristöuhista suurin.

Aloitteen tekijä 

 ja EPP:n  

pääneuvottelija 

Eurooppalainen 

vihreämpien kaupun-

kien teemavuosi 2020 

-päätöslauselma- 

esityksessä 

Euroopan  

parlamentin  

pääneuvottelija  

(raportööri)

EU:n arktista strategiaa 

koskevassa mietinnös-

sä, yhdessä ulkopoliitti-

sen valiokunnan 

virolaisen mepin, 

Urmas Paetin kanssa
Arktinen alue 

kaipaa vahvaa 

EU-politiikkaa 

kirjassa Arktinen 

murros, Ilmastonmuu-

tos ja luonnonvarojen 

käyttö pohjoisilla 

napa-alueilla. Eero  

Yrjö-Koskinen (toim.). 

INTO-kustannus
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K E STÄVÄ Ä  R U O KA P O L I T I I K KA A

P Ö LY T TÄ J ÄT  KA I K E N  TA KA N A 
Ruoan tulee olla terveellistä ja tur-
vallista, ekologista ja eettistä, edul-
lista ja – tietenkin – taivaallista. Ruo-
ka on keskeisin ja helpoin keino, 
jolla jokainen meistä voi vaikuttaa 
omaan terveyteensä, ympäristöön, 
torjua ilmastonmuutosta sekä pitää 
huolta eläinten hyvinvoinnista ja 
reilusta taloudesta myös tuottajien 
näkökulmasta.
 Nyt kun Euroopan unionin yh-
teistä maatalouspolitiikkaa uudis-
tetaan, on huomiota kiinnitettävä 
ruokapolitiikkaan. Eurooppa tar-
vitsee yhteisen kattavan ruokapo-
litiikan. Ruoka liittää yhteen niin 

Kesällä mehiläisten pörräystä kuunnellessamme, emme juuri tule ajatelleeksi niiden suurta 
taloudellista merkitystä. Mehiläistarhaus työllistää Euroopan unionin alueella pää- ja sivutoi-
misesti yli 600 000 ihmistä. Kaksi kolmasosaa elintarviketuotannosta riippuu mehiläispöly-
tyksestä, sillä mehiläisten arvellaan pölyttävän 75–85 prosenttia maailman kasvilajeista. Me-
hiläiset ovatkin välttämättömiä elintarviketurvalle. Mehiläiset ovat tärkeitä paitsi ihmisille, niin 
myös luonnon monimuotoisuudelle. Ilman pölyttäjiä moni kasvi ei pystyisi lisääntymään
 Päätimme parlamentissa syksyllä 2018 suosituksista, joilla parannetaan mehiläisten suo-
jelua, tehostetaan hunajaväärennösten torjuntaa, lisätään mehiläishoitajien tukea ja tuodaan 
esiin hunajankulutuksen hyötyjä EU:ssa. Vaadimme tehokasta, laaja-alaista ja pitkäaikaista 
EU-strategiaa, jolla parannetaan mehiläisten terveyttä, torjutaan mehiläisten kuolleisuutta ja 
elvytetään mehiläiskantoja. 
 Maataloudessa käytettävät torjunta-aineet, huonot sääolosuhteet, sairaudet ja loiset 
tappavat mehiläisiä ja kimalaisia. Erityisesti neonikotinoidit, jotka ovat torjunta-aineissa käy-
tettyjä hermomyrkkyjä, tuhoavat hyödyllisiä pölyttäjiä, sillä ne sekoittavat hyönteisten sisäiset 
kompassit niin, etteivät ne löydä enää takaisin pesiinsä.
 

”Hyvä ja kestävästi tuotettu ruoka on terveellistä, turvallista,  
ekologista, eettistä – ja ennen kaikkea myös taivaallista!”

ympäristön, maatalouden, koulu-
tuksen, terveyden, eläinten hyvin-
voinnin, kaupan kuin kehityspoli-
tiikankin. Kaikkien eri osa-alueiden 
huomioonottaminen on osa ruo-
kasysteemiajattelua. 
 Ruoka vaikuttaa terveyteen 
ja riittävä ravinto on yksi elämän 
perusedellytyksistä. Ruoka liit-
tyy terveyteen monia eri reittejä. 
Ruoantuotannossa voi syntyä vaa-
ratekijöitä työntekijöille. Maa, jossa 
ruokaa tuotetaan saattaa olla saas-
tunutta tai ruoan tuotanto saattaa 
saastuttaa ympäristöä. Ruoka saat-
taa olla laadultaan huonoa tai jo-

Ruoalla ja ruoantuotannolla on vaikutuksia sekä yksilön, että yhteiskunnan 
sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen hyvinvointiin. 

pa vaarallista. Ruokavalio voi ol-
la epäterveellinen tai ruoasta 
voi olla puutetta. Jo tästä listauk-
sesta huomaa, miten moneen 
asiaan ruoka liittyy, ja tässä käy-
dään läpi vain ruoan linkit tervey-
teen. 

Parlamentin  
kestävien  
ruokajärjes- 
telmien ryhmä
Toimin parlamentin kestävien ruo-
kajärjestelmien ryhmän puheen-
johtajana yhdessä belgialaisen 
Bart Staesin kanssa. Ryhmä on 
europarlamentaarikkojen ja kan-
salaisjärjestöjen edustajien muo-
dostama ryhmittymä, joka toimii 
yhteistyössä kestävien ruokajär-
jestelmien asiantuntijapaneelin 
IPES-Food:in kanssa. Ryhmä kes-
kustelee ja ottaa kantaa kestävien 
ruokajärjestelmien puolesta.
 Ryhmän kanssa edistämme 
kestävien ruokajärjestelmien ke-
hittämistä koko ruokaketjun var-
relle, maatilalta lautaselle. Olem-
me myös esittäneet ratkaisuja 
ruokaturvan parantamiseen kysyn-
nän kasvaessa. 
 Tällä kaudella olemme järjes-
täneet mm. hävikkiruokatapah-
tuman, jossa kokit loihtivat mo-
nelle sadalle ihmiselle ilmaisen 
kasvislounaan hävikkiraaka-aineis-
ta, ottaneet kantaa yhteisen maa-
talouspolitiikan uudistamiseen ja 
kirjoittaneet useille komissaareille 
kestävien ruokajärjestelmien tärke-
ydestä. Lisäksi olemme keskustel-
leet säännöllisesti asiantuntijoiden 
kanssa.
 Yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistaminen aloitettiin ja lähetim-
mekin ryhmän kanssa kirjeen useil-
le komissaareille ja ministereille 
vaatien ruokapolitiikan uudistamis-
ta sekä yhteiden ruokapolitiikan 
perustamista EU-tasolle.

Olen jättänyt kevään 2016 jälkeen 26 päätös- 
lauselmaesitystä komission geenimuunnelluille 
 tuotteille myöntämien lupien kumoamiseksi  
6 eri poliittisen ryhmän kollegoideni kanssa.

Komission on keväästä 2016 lähtien myöntänyt lupia geenimuunnel-
luille tuotteille. Useat geenimuunnellut viljelykasvit ovat vastustusky-
kyisiä syöpää ja muita sairauksia aiheuttaville torjunta-aineille, kuten 
glyfosaatille ja glufosinaatille.

EKOLOGINEN  EUROOPPA

"Sirpa Pietikäinen "radikaalin liikkeen" johtoon  –  valittiin Marttaliiton puheenjohtajaksi."
TURUN SANOMAT, 21.4.2018     

Hävikkiruokatapahtuma Free lunch Euroopan parlamentin edustalla Brysselissä.

 “I am especially grateful for  
the close cooperation we had on 
the issues of the sustainability of 
food production and the animal 

welfare."
VYTENIS ANDRIUKAITIS, KOMISSAARI
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E L Ä I N KO K E I STA  O N  LU OV U T TAVA

Eläinkokeet eivät ole luotettavia-
eivätkä ne takaa tuotteiden turval-
lisuutta tai lääkkeiden toimivuutta 
ihmisille. Testaamalla meikkejä ro-
tilla, saamme rotille turvallisia meik-
kejä.
 Vaihtoehtoiset menetelmät, 
kuten testit kantasolualustoilla, an-
tavat ihmisvaikutuksista luotet-
tavampaa tietoa ja kaiken lisäksi 
eläinkokeita edullisemmin. Ne kat-
tavat jo nykyään lähes kaikki tes-
taustarpeet. Vaihtoehtoisten tut-
kimusmenetelmien kehittämistä, 
hyväksymistä ja käyttöä on aktii-
visesti edistettävä sekä siirryttävä 
hyödyntämään jo olemassa olevia 
vaihtoehtoisia menetelmiä.
 EU:n kosmetiikan eläinkoe-
kielto on hyvä esimerkki siitä, että 
kosmetiikkasektori ei ole kärsinyt 
eläinkoekiellosta, vaan se on kan-
nustanut uusiin innovaatioihin vaih-
toehtoisten menetelmien saralla.
 Yhdessä Cruelty Free Inter-
nationalin ja parlamentin eläin-
tenhyvinvointi ryhmän kanssa 
ajoimme läpi parlamentin päätös-
lauselmaesityksen, joka tähtää kos-
metiikka-alan eläinkokeiden maa-
ilmanlaajuiseen lopettamiseen 
vuoteen 2023 mennessä. Toimin 
päätöslauselmaesityksessä parla-
mentin pääneuvottelijana.
 Globaalin eläinkoekiellon 
kautta kuluttajat tulisivat saamaan 
parempia, eettisempiä ja turvalli-

Euroopan parlamentin 

pääneuvottelija 

Kosmetiikkaa koskeva  

yleinen eläinkoekielto  

-päätöslauselmasta

Suullinen kysymys 

Kosmetiikkaa koskeva yleinen 

eläinkoekielto komissiolle ja 

neuvostolle

Kirjallinen kysymys

• Eläinkokeista luopuminen 

komissiolle ja neuvostolle

• Eläinkokeiden vaihto- 

ehtoja koskeva validointiprosessi 

komissiolle

Yhteistyö Tampereen 
yliopiston 

Eläinkokeille vaihtoehtoisten 

menetelmien asiantuntija- 

keskuksen FICAM:in kanssa

Euroopan  

parlamentin eläinten 

hyvinvointiryhmän 

 puheenjohtaja

EPP-pääneuvottelija 

Lausunto eläinten 

suojelusta kuljetuksen 

aikana EU:ssa ja sen 

ulkopuolella annettua 

asetusta (EY) N:o 1/2005 

koskevasta täytäntöön- 

panomietinnöstä

Päätöslauselmaesitys 

Norjan valaanpyynnistä

”Se minkä usein uskomme olevan syvimmin inhimillistä, onkin syvimmin 
eläimellistä – kykymme tuntea ja välittää. Miten me kohtelemme eläimiä, 
kertoo meistä itsestämme.”

sempia kosmetiikkatuotteita ilman, 
että eläinten hyvinvointia vaaran-
netaan. 
 Työ asian edistämiseksi jat-
kuu. Olemme olleet yhteydessä 
YK:n pääsihteeriin ja käymme neu-
votteluja EU:n YK:n edustustojen 
ja jäsenmaiden kanssa, miten asiaa 
saadaan edistettyä YK:ssa.

Eläinkokeiden käytölle ei enää ole ihmisen 
turvallisuuteen perustuvia tarpeita. “Under her direction the Intergroup 

has been able to initiate and  
successfully promote several animal 
welfare and conservation related 
initiatives that have been placed on 
the agenda of the House, despite 
the general stalemate in EU animal 
welfare related policy making. 
Sirpa Pietikäinen MEP has invested 
considerable efforts in a continuous 
and constructive dialogue with the 
European Commission  and has 
carried on an extensive  
correspondence with decisions 
makers within the EU institutions, in 
the Members States and throughout 
the world. Her letters had the  
objective to highlight pressing  
animal welfare issues and to  call on 
the addressees to find solutions.” 

ANDREAS ERLER,  EUROOPAN PARLAMENTIN 

ELÄINTEN HYVINVOINTIRYHMÄ

“Sirpalta saamani tuki ja yhteistyö- 
verkosto olivat suuri apu, kun 
suunnittelimme kollegoideni kanssa 
Suomen ensimmäisen eläimiin 
liittyvien rikosten tutkintaryhmän 
perustamista Helsingin poliisi-
laitokselle – tämäkään projekti 
ei jäänyt suunnittelun asteelle. 
Sama maanläheinen ja rakentava 
yhteistyö jatkuu edelleen, tällä 
kertaa suojelutyön kohteena ovat 
Kaakkois-Aasian villeläimet. Kiitos 

Sirpa, tästä on hyvä jatkaa!"

TONI LAHTINEN, TEAM ROKKA

Olen tehnyt töitä tuotantoeläinten 
kuljetusmatkojen ja -olosuhteiden 
parantamiseksi jo pitkään. Keväällä 
2016 aloitettu pitkien eläinkuljetus-
ten lopettamista vaativa #StopThe 
Trucks-kampanja keräsi yli miljoona 
allekirjoitusta. 

Helmikuussa 2018 vaadin yli 200 muun mepin kanssa 
tutkintavaliokunnan perustamista selvittämään voimas-
saolevan lainsäädännön toteutumista. 

 Tuotantoeläinten kuljetukset lisäänty-
vät niin pituudeltaan kuin määrältäänkin ja vaikka 
EU direktiivi vaatii valvomaan niitä määränpäähän 
saakka, todellisuudessa 70 % kuljetuksista ei täytä 
vaatimuksia. Komissio ei siis valvo, tee kyselyitä, ei-
kä reagoi ongelmiin riittävästi. Pahimmissa tapauk-
sissa eläviä eläimiä kuljettavat rekat ovat seisseet 
päiväkausia EU:n ja Turkin rajalla tai laivauksissa tuo-
tantoeläimiä kohdellaan äärimmäisen julmasti.
 Olen mukana neuvottelemassa parlamen-
tin toimeenpanoraportista, jonka on tarkoitus 
valmistua kevään 2019 aikana. Eläinten hyvin-
vointi on asia, joka yhdistää meppejä yli puolue-
rajojen ja kansallisuuksien.

Eläinkuljetukset 

EKOLOGINEN  EUROOPPA

Pitkäjänteinen yhteistyö jatkuu 
Suomen kenneliliiton ja kissaliiton 
sekä eurooppalaisen Dog and Cat 
alliancen kanssa pentutehtailun 
lopettamiseksi ja seuraeläinlain-
säädännön aikaansaamiseksi.
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EU kansalaisista 90 %  
on samaa mieltä, että  
on tärkeää asettaa  
korkeat maailman- 
laajuiset eläinten  
hyvinvoinnin standardit. 
(Erityiseurobarometri 442, 2016)

K Y S Y M Y K S E N I  KO M I S S I O L L E :
Suulliset kysymykset:

• Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja  
teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset

• Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja  
teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset

• Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto
• Valaanpyynti Norjassa
• Sirkuksessa pidettävien luonnonvaraisten eläinten  

kuljettamista koskeva EU:n kielto
• Ensisijainen tiedustelu – Brasilialaista tuontilihaa  

koskevan skandaalin seuranta
• Luonnonvaraisten eläinten käyttämistä sirkuksissa  

koskeva EU:n kielto
• Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016–2020
 

Kirjalliset kysymykset

• Eläintarhadirektiivin REFIT-arvioinnin tulokset
• Lintudirektiivin velvoitteiden noudattaminen  

talousmetsien hakkuissa lintujen pesintäaikana
• Sian hännän typistäminen
• Lampaiden tilateurastus ja suoramyynti kuluttajille
• Eläinkokeista luopuminen
• Eläinten hyvinvointi Ramnicu Valcean kunnallisessa  

koiratarhassa
• Mikroteurastamot
• EU:sta vietävien eläinten kohtelu
• Viimeaikaisen tutkimustiedon hyödyntäminen  

hanhenmaksan tuotantoa koskevassa politiikassa
• Komissio valmis poistamaan peroksietikkahapolla  

käsitellyn kananlihan tuontikiellon osana TTIP- 
neuvotteluja

• Toimenpiteet haahkakannan suojelemiseksi
• Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tarve  

laatia uusi tutkimus hanhenmaksan tuotannosta
• Pallopäävalaiden tappaminen Färsaarilla
• Elintarviketurvallisuutta koskevat huolenaiheet  

kanadalaisen hevosenlihan tuonnissa  
• Elävän karjan ja lampaiden vienti kolmansiin maihin
• Eläinkokeiden vaihtoehtoja koskeva validointiprosessi
• Yhdysvaltain eläinlihan tutkimuskeskus Nebraskassa

Kysymys hormoni- 
toimintaa häiritsevistä 
kemikaaleista on alun 
perin motivoinut 
poliittista aktiivisuut- 
tani. Olen tehnyt 
vuosien mittaan 
yhteistyötä monien 
tahojen kanssa tämän 
asian ympärillä. 

Hormonihäiritsijäkemikaalien kri-
teerien luominen on ollut iso vään-
tö. Komissio ei edelleenkään ole 
julkaissut kattavaa ja kokonaisval-
taista listaa hormonihäiritsijäkemi-
kaaleista. Kriteerit tarvitaan kiireel-
lisesti. Kemikaalikuorma lisääntyy 
yhteiskunnassa koko ajan. Tarvit-
semme sääntelyä, jolla poistetaan 
markkinoilta haitallisimmat kemi-
kaalit. Edetä tulisi varovaisuuspe-

riaatteen mukaisesti, sekä tervey-
den että ympäristön suojelemisen 
kannalta.
 Hormonitoimintaa häiritse-
vät kemikaalit ovat ainesosia, jot-
ka muuttavat hormonien normaa-
lia toimintaa. EU:ssa on pitkään 
vaadittu kriteereitä hormonihäirit-
sijäkemikaalien identifioimiseksi. 
Tämä auttaisi kemikaalien säätely-
tä ja rajoittamista. Kriteerien tulisi 
koskea kaikkia kemikaaleja ja nou-
dattaa Maailman terveysjärjestön 
WHO:n määritelmää hormonihäi-
ritsijäkemikaaleista, jotka ovat vaa-
rallisia eliöille, ihmisille ja ekosys-
teemeille.
 Hormonitoimintaa häiritsevil-
le kemikaaleille ominaista on se, 
että ne voivat vaikuttaa jo pieni-
nä annoksina ja niiden vaikutuk-
set ovat peruuttamattomat. Erityi-
sen herkkiä aineiden vaikutukselle 
ovat sikiöt ja lapset. Vaikutukset 

Vaaralliset aineet edelleen määrittelemättä

eivät välttämättä näy heti, mutta ne 
voivat näkyä sukupolvien yli.
 Olemme hormonihäiritsi-
jöiden kanssa joka päivä kos-
ketuksissa. Niitä on palo- ja ho-
metorjunta-aineilla käsitellyistä 
huonekaluista ja tekstiileistä, niitä 
voi olla ruoassa, kosmetiikassa ja 
lasten leluissa. Kaikkein vähiten tut-
kimusta onkin hormonihäiritsijöi-
den yhteisvaikutuksesta.
 Monen vuoden valmistelun jäl-
keen komissio esitti 2017 ehdo-
tuksensa kriteereistä kasvinsuo-
jeluaineissa, tuholaismyrkyissä ja 
pintabiosideissä. Ehdotus oli pet-
tymys, koska komissio pyrki kritee-
reissä sallimaan poikkeuksia eliöi-
den hormonitoimintaa häiritseville 
aineille. Parlamentti äänesti komis-
sion ehdotusta vastaan. 
 Marraskuussa 2018 komissio 
julkaisi hormonaalisia haitta-ainei-
ta koskevan tiedonannon. Tiedo-

nannossaan komissio toteaa kes-
kittyvänsä vähentämään ihmisten 
kokonaisaltistumista hormonaalisil-
le haitta-aineille, tutkimusperustan 
kehittämistä edelleen sekä vuoro-
puhelun ylläpitoon. Lista hormo-
naalisista haitta-aineista jäi kuiten-
kin edelleen uupumaan. 

"I praise Sirpa's intensive, very reliable work  
in favour of the animals all over this mandate;  
I won't forget the decisive role she played 
inside her political group (the EPP) restlessly 
defending animal welfare against all odds. I 
must say this was particularly true when the EP 
approved its first report on minimum standards 
for the protection of farm rabbits; back then, 
my dear colleague Sirpa was among the very 
few EPP MEPs who dared to support the rab- 
bits to the detriment of an EPP last minute try  

to delete the report from the EP radar!"

STEFAN ECK, EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSEN (GUE/NGL)

"Olen tehnyt Sirpan kanssa yhteistyötä  
useiden vuosien ajan. Vaikka emme ole aina 
kaikista asioista samaa mieltä, Sirpan kyky 
kuunnella erilaisia mielipiteitä ja tinkimätön 
työ paremman ympäristön puolesta tekee 
yhteistyön helpoksi. Yksittäisistä asioista 
mainitsen antibioottiresistenssin. Se on vakava 
ongelma, johon me molemmat olemme kiinnit-

täneet huomiota viime vuoden aikana."
ANNELI JÄÄTTEENMÄKI, EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSEN 

(ALDE)

EKOLOGINEN  EUROOPPA

”The Endocrine Society values the 
support and leadership of  
Ms. PIETIKÄINEN to raise awareness 
on health impacts of endocrine- 
disrupting chemicals (EDCs) and 
bringing scientific research closer 
to EU decision makers. European 
Parliament efforts were key to  
prevent harmful loopholes from 
being incorporated in the  
implementation processes of the  
EU Regulations on Pesticides and 

Biocides products.”  

JOSEPH LAAKSO, 
ENDOCRINE SOCIETY

Kirjallinen 

kysymys komissiolle  

aiheesta Hormoni- 
toimintaa häiritseviä 

kemikaaleja koskevien 
komission kiireellisten 

toimenpiteiden  
puuttuminen

Vuonna 2015 minut palkittiin työstäni eläinten hyvinvoinnin puolesta 
MEP Award Animal Welfare -palkinnolla.
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“Animals suffering across Europe and globally 
need politicians who care and who can make 
change happen. They have a compassionate 
and powerful voice in Sirpa.”

KERRY POSTLEWHITE, CRUELTY FREE INTERNATIONAL 
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O M A I S H O I D O N  J A  AU T TA M I S E N  M E R K I T Y KS E STÄ I H M I N E N  H Y V I N VO I N N I N  K E S K I Ö SSÄ

Hoitopalveluihin tulisi sisältyä las-

tenhoito, varhaiskasvatus, vanhus-

tenhoito ja vammaistenhoito. Näi-

tä hoitopalveluita on kehitettävä 

kiireesti, jotta niitä on saatavilla ja 

ne vastaavat joustavasti eri perhei-

den tarpeisiin ja erilaisiin hoitotar-

peisiin. 

 Hoitovelvoitteiden järjestämi-

nen perheen sisällä tulee olla yk-

silöllinen valinta ja saavutettavuut-

ta koskevat tarpeet ja näkökohdat  

olisi ymmärrettävä kattavasti. Hoi-

topalveluita olisi kehitettävä käyt-

täjiä ja asiakkaita kuullen. Kaikkia 

vaihtoehtoja olisi tuettava tasapuo-

lisesti. 

 Euroopan väestö ikääntyy. Siinä 

missä yli 65-vuotiaiden osuus väes-

töstä vuonna 2016 oli 19,2 prosent-

tia, sen ennustetaan olevan vuonna 

2060 jo 29 prosenttia. 

 Hoidon kysynnän jatkuva kas-

vu, omaishoidon yleisyys Euroo-
passa ja julkisiin menoihin koh-
distuvaa paine joissakin maissa 

lisäävät omaishoidon merkitystä 

entisestään tulevaisuudessa.

 Omaishoitajia arvioidaan ole-

van Euroopassa 100–125 mil-

joonaa. Heihin kuuluu myös alle 

17-vuotiaita nuoria omaishoitajia, 

joiden kohdalla päällekkäiset vas-

tuualueet vaikuttavat kielteises-

ti heidän koulutukseensa, tervey-

teensä ja toimeentuloonsa. 

 Virallista lukua omaishoitajis-

ta ei ole laskettavissa, koska viral-

listen tilastojen ulkopuolella ole-

via omaishoitajia on niin paljon. 

On laskettu, että noin 80 prosent-

tia kaikesta EU:ssa tehdystä hoiva-

työstä on omaisten hoitamista.  

 Tarvitsemme eurooppalaisen 

Toimin esittelijänä marraskuussa 2018 hyväksytyssä Euroopan parlamentin mietinnössä suku-
puolten tasa-arvoa edistävistä hoitopalveluista EU:ssa. Mietintö vaati omaishoitajaohjelman 
lisäksi varsinkin kotihoidon ja yhteisöpohjaisten palveluiden kehittämistä ja parempia työoloja 
hoivatyöalalla työskenteleville.

Olen toiminut tiiviissä yhteistyössä potilasjärjestöissä ihmiskeskeisen ja 
tehokkaan terveydenhuollon edistämiseksi Euroopassa.

omaishoitostrategian turvaamaan 

omaishoitajien etuja. Olen perään-

kuuluttanut, että Suomi ajaisi tätä 
puheenjohtajakaudellaan syksyllä 
2019. 

STRATEGIAN TULISI  
KATTAA SEURAAVAT  
PÄÄKOHDAT

• Omaishoitajien tunnistami-  
nen: Yhteiskunnan ja ihmisen  
itse tulee pystyä tunnista  
maan, koska on koko- tai osa- 
päiväisesti omaishoitaja. 

• Omaishoitajuuden tunnusta- 
minen: Omaishoitajan statuk- 
sen saavalle kuuluu tietty  
vastuu hoidettavan hyvinvoin-
nista sekä tietyt oikeudet. Ot-
taen huomioon erilaiset per-
heet ja pienenevät perheet, 
olisi tärkeää, että myös esimer-
kiksi ystävä tai naapuri voisi 
saada omaishoitajan statuksen 
(ei pelkästään puoliso tai lapsi).

• Omaishoidontuki. 
• Työelämän ja perheen yhteen-

sovittaminen: Omaishoitajalle 
on halutessa taattava mahdol-
lisuus yhdistää omaishoito ta-
valliseen palkkatyöhön.

• Omaishoitajien ja hoidettavien 
palvelut: Tukipalvelut, joilla tu-
etaan kotona pärjäämistä ja 
vältetään omaishoitajien uu-
pumista, ml. oikeus lomitta-
jaan.

• Kuntoutus: Seurataan ja   
parannetaan hoidettavan ja  
omaishoitajan kuntoa. 

• Palveluiden rinnastaminen   
työterveyspalveluihin 

Olen Alzheimer Europen hallituksen jäsen

 Lisäksi toimin monessa terveyspoliittisessa yhteistyöryhmässä  

(mm. allergia, syöpätaudit, sydäntaudit, vaihtoehtoiset hoidot ja 

harvinaissairaudet, kuten Alpha-1)

Krooniset sairaudet muodostavat 
suurimman terveydellisen taakan 
Euroopassa. Kolme neljäsosaa sai-
rauksista on kroonisia sairauksia, 
joihin mm. syöpä, sydänsairaudet, 
diabetes ja krooniset hengitys-
tieinfektiot lukeutuvat. Ilmaston-
muutoksen mukana tulee uusia 
terveysuhkia. Samaan aikaan luot-
tolääkkeiden kuten antibioottien 
teho heikkenee kasvavan mikrobi-
resistenssin takia. 
 Harvinaissairaudet eivät ole 
harvinaisia. Euroopassa arvioidaan 
olevan 27–36 miljoonaa harvinais-
sairasta, Suomessa noin 300 000. 
Ne ovat kuitenkin jääneet ilman an-
saitsemaansa huomiota. Yksi tietty 
harvinaissairaus voi kuitenkin tulla 
lääkärin dianosoitavaksi tai sairaa-
lan hoidettavaksi erittäin harvoin. 
Niissä tapauksissa yleislääkärin 
saattaa olla vaikea havaita harvi-
naissairauden mahdollisuus.
 On kehitettävä järjestelmä, 
joka herättää harvinaissairauksien 
tunnistamiseen kaikissa terveyden-
huollon järjestelmissä oikean, te-
hokkaan hoidon aloittamiseksi heti.
 Terveyspolitiikassa on pikaises-
ti vahvistettava ennaltaehkäisevää 
terveydenhuoltoa, jossa kyse ei ole 
vain sairauden hoitamisesta vaan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misestä.
 Niin hyvinvoinnin edistämi-
sen kuin hoitoprosessin tulisi olla 
potilaskeskeinen ja -ystävällinen ja 
osallistava. Potilas tietää oman ti-
lanteensa ja oireensa parhaiten. 
 Ennalta ehkäisevän hoidon li-
säksi oikea ja nopea diagnostisoin-
ti on potilashyvinvoinnin kannalta 
välttämätön. Tehokkaan lääkityk-

sen aikaisessa aloittamisessa on 
kyse potilaan perusoikeuksista ja 
elämänlaadusta. Potilaan tila heik-
kenee usein hoidettaessa sairaut-
ta väärillä tai tehottomilla hoidoilla. 
Oikean lääkityksen viivästymises-
tä maksetaan joka tapauksessa 
muualla, oli kyse sitten sairauspois-
saoloista tai tehohoidon ja ylimää-
räisten sairaalakäyntien tarpeesta. 
 Euroopan terveydenhuolto 
kannattaa rakentaa eri jäsenmai-
den yhteisen osaamisen varaan. 
Kaikissa jäsenmaissa ei tarvitse olla 
kaikkien sairauksien ja hoitojen pa-
rasta asiantuntijuutta. Yhteistyötä 
EU-tasolla tulee edistää, että saa-
daan jokaiseen jäsenmaahan oma 
harvinaissaissairauksien tunnis-
tuksen ja hoidon kattava ohjelma. 
Harvinaissairauksien tutkimusoh-
jelmat, osaamisverkostojen vahvis-
taminen sekä harvinaissairauksien 
lääkkeiden hankinta ja hinnoittelu oli-
si tehokkainta järjestää EU-tasolla.
 Tästä asiantuntijoita har-
vinaisten sairauksien diagn-
osointia ja hoitoa varten yhteen 
kokoavat eurooppalaiset osaa-
misverkostot ovat hyvä esimerkki.  
Euroopan osaamisverkostot jaka-
vat tietoa ja tekevät yhdessä har-
vinaissairaiden hoitosuunnitelmia. 
Näihinkin tulisi ottaa potilas mu-
kaan etäyhteyksillä tehtäviin kon-
sultaatioihin. 

”On lämmittävää tehdä yhteistyötä päättäjän 
kanssa, jotka oikeasti ymmärtävät kaikkia krooni-
seen kipuun liittyviä aspekteja, sairaudenhoidos-

ta aina sosiaaliseen vaikutuksen. Uskon, että 
yhteistyö jatkuu myös tulevina vuosina.”

LIISA JUTILA, PAIN ALLIANCE EUROPE JA SUOMEN KIPU RY

”Sirpan kanssa olemme jo pitkään ajaneet muisti-
sairaiden oikeutta hyvään hoitoon ja kuntoutukseen 

myös muissa sairauksissa. Samoin omaishoitajien  
asemassa on paljon parantamisen varaa, vaikka 

parempaan suuntaan ollaan menossa. Ihailen Sirpan 
kykyä ottaa haltuun tämä terveydenhuollon suurin 

haaste – ja myös luoda hyviä käytännön ratkaisuja.”

RAIMO SULKAVA, PROFESSORI, NEUROLOGIAN JA GERIATRIAN  

ERIKOISLÄÄKÄRI, AMIA MUISTIKLINIKKA

“I have had the great privilege of working 
with Sirpa Pietikäinen who was elected to 
the Alzheimer Europe Board in 2010 and 
acts as one of the Vice-Chairpersons of our 
European Alzheimer’s Alliance. She has 
been an incredible advocate on behalf of 
people with memory-disabling diseases and 
their families at both a European and  
national level and Alzheimer Europe is 
incredibly grateful for all the support we 

received in 2018.”

JEAN GEORGES, ALZHEIMER EUROPE

“I had the opportunity to collaborate with 
MEP Sirpa Pietikainen  during my term as 
President of European Academy of Allergy 
and Clinical immunology  from 2015–2017. 
She  actively contributed on founding the 
Interest Group for Allergy and Asthma at the 
European Parliament where she collaborated 
to raise awareness and opportunities for 
the patients. I appreciated very much her 
very constructive approach, the high level 
of political expertise combined with a huge 
passion for her work at service of people. 
She has been a valuable MEP not only for 

Finland but for all the European citizens." 
ANTONELLA MURARO , EUROPEAN ACADEMY OF 

ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY, PUHEENJOHTAJA 

2015–2017

Euroopan tasa-arvoinstituutin  
EIGE:n vuoden 2017 tasa-arvoin-
deksin mukaan naisten hoiva- ja 
kotitaloustyöhön ja sosiaaliseen 
toimintaan kuluttaman ajan osuus 
kasvoi miehiin verrattuna. Hoito-
velvoitteet ovat työssäkäymättö-
myyden syy lähes 20 prosentil-
le työelämän ulkopuolella olevista 
naisista.
 Samaan aikaan naisten keski-
määräinen työllisyysaste EU:ssa on 
64 prosenttia (miesten vastaava luku 
on 76 prosenttia). Lisäksi naiset ovat 
yliedustettuina osa-aikatyössä. 
 Osittain tämän seurauksena, 
22 prosenttia yli 75-vuotiaista nai-
sista oli köyhyys- tai syrjäytymis-
vaarassa. 
 Sukupuolten välisestä työllisyy-
serosta vuosittain aiheutuvien ta-
loudellisten menetysten kokonais-
määrä on 370 miljardia euroa.

Hoitopalvelut  
ovat tasa-arvon asia 

INHIMILLINEN  EUROOPPA

Olen esittänyt, että Suomi ajaisi EU:n 
puheenjohtajakaudellaan eurooppalaista 
omaishoitajastrategiaa turvaamaan 
omaishoitajien ja hoidettavien etuja.



Esteettömyys ei synny itsestään vaan se tehdään 
yhdessä palveluiden ja laitteiden käyttäjien kanssa.  
Lähtökohtana tulee olla käyttäjän tarpeet, toiveet ja kokemus. Esteettömyys ei välttämättä tarkoita samoja 
palveluita tai laitteita kaikille.  Laitteiden ja teknologian kehittäminen tehokkaaksi ja asiakkaita palvelevaksi 
tapahtuu osallistavilla suunnitteluprosesseilla. Paras asiantuntija on laitteiden käyttäjä. Asiakkaan tulee olla 
kertomassa, minkälaisia toimintoja ja miten hän käyttää ja minkä hän kokee helppokäyttöiseksi. 

T E RV E YS  J A 
H Y V I N VO I N T I 
D I G I A J ASSA

Inhimilliseen Eurooppaan  
kuuluu sosiaalinen 
vastuu kansalaisista

Olen koko parla- 
menttiaikani ajanut 
käyttäjälähtöistä 
palveluiden kehittä-
mistä osana ihmisten 
perusoikeuksia ja 
digitalisaation  
kaikkien mahdolli-
suuksien hyödyntä-
mistä niitä eniten 
tarvitsevien ihmisten 
hyväksi. 

EPP-ryhmän 

pääneuvottelija

naisten oikeuksien ja 

sukupuolten  

tasa-arvovaliokunnan 

lausunnossa Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien 

pilarista   

Kirjallinen kysymys  

komissiolle

koskien EU:n julkisia 

hankintoja koskevan 

direktiivin soveltamista 

Suomessa suhteessa 

YK:n yleissopimuk-

seen vammaisten 

henkilöiden  

oikeuksistata

Euroopan sosiaalisen pilarin ke-
hittämistä tulee jatkaa. Direktii-
viehdotukset perusturvasta ja pe-
ruspalveluista tarvitaan edelleen.  
Minimitason perusturvaa ja pe-
ruspalveluita koskevat velvoitteet 
asettaisivat peräpuomin näiden 
palveluiden leikkauksille. EU-vel-
voitteiden puuttuessa kohdistu-
vat jäsenmaiden – myös Suomen 
– tekemät leikkaukset vaikeina ta-
loudellisina aikoina nimenomaan 
perusturvaan ja -palveluihin. On 
huomattavaa, että sosiaaliturvan 
parantaminen EU-alueella myös 
parantaisi Suomen kilpailukykyä 
perusarvoistamme luopumatta.
Mielestäni Euroopan Unionin on 
taattava sosiaaliset perusoikeudet 
jokaiselle kansalaiselle syrjinnän 
vastaisen, perusturva- ja peruspal-
veludirektiivin kautta, velvoittaen 
jokaisen jäsenmaan toimimaan näi-
den mukaisesti jokaisen kansalai-
sen osalta. 
 Komissio julkisti huhtikuussa 
2017 esityksensä Euroopan sosi-
aalisesta pilarista. Sillä pyritään ra-
kentamaan oikeudenmukaisempaa 
Eurooppaa, huomioiden myös so-
siaalinen kehitys.
 Reilujen työmarkkinoiden luo-
minen koko Eurooppaan työelä-
män lainsäädäntöä parantamal-
la on tärkeää paitsi työntekijöiden 
hyvinvoinnin myös markkinoiden 
toiminnan kannalta, jotta vastuun-
sakantavat yritykset voivat myös 
menestyä. 
 Pilariin kuuluvat 20 periaa-
tetta ja oikeutta esitettiin kolmen 
osa-alueen ympärille: yhtäläiset 
mahdollisuudet ja pääsy työmark-
kinoille, oikeudenmukaiset työolot 
sekä sosiaalinen suojelu ja sosiaali-
nen osallisuus. 
 Työn ja perhe-elämän yhteen-
sovittamista tukevista ehdotuksis-

ta on pyritty löytämään yhteistä nä-
kemystä neuvoston, parlamentin 
ja komission kolmikantaneuvotte-
luissa. Työn ja hoitovelvoitteiden 
yhdistämisvaihtoehdot eivät sai-
si vaikuttaa kielteisesti sosiaalisiin 
ja taloudellisiin etuihin, kuten palk-
kaan ja eläkkeeseen. Työntekijän 
oikeus viiden päivän vapaaseen 
sairaan sukulaisen hoitamiseksi on 
tärkeä periaatteellinen myönny-
tys omaishoitajille, jota parlamen-
tinkin kanta tuki. Vanhempainva-
paiden pituudesta ja vanhempien 
välillä siirrettävästä osuudesta on 
neuvoteltu kiihkeästi. Parlamentti 
puolsi kummankin vanhemman oi-
keutta neljän kuukauden vanhem-
painvapaaseen, joka tulisi pitää en-
nen kuin lapsi täyttää 10 vuotta. 
 

Keskeistä on ollut varmistaa eri-
laisten palveluiden ja toimintojen 
helppokäyttöisyys ja saavutetta-
vuus kaikille. Pitkän työn jälkeen 
saimme eteenpäin esteettömyys-
direktiivin, joka lähtee siitä, että 
tuotteet ja palvelut on suunnitelta-
va kaikille käyttäjäryhmille yhdessä 
heidän kanssaan. Ilman käyttäjäläh-
töisyyttä on riskinä, että eniten di-
gitalisaation mahdollistamia apu-
välineitä tarvitsevat hyötyvät niistä 
vähiten. 
 Eniten tämä näkyy terveyden-
huollon palveluissa. Siksi on vält-
tämätöntä, että uudet  tuotteet ja 
palvelut suunnitellaan yhdessä eri-

laisten käyttäjien kanssa niin, että 
ne sopivat iäkkäille, muistisairaille, 
kognitiivisesti liikkumisen, näkemi-
sen, tai kuulemisen kannalta rajoit-
tuneille henkilöille. 
 Suomessa on hyvät mahdolli-
suudet tuottaa ja käyttää e-terveys-
palveluita kustannustehokkaasti ja 
asiakaslähtöisesti, sekä samalla luo-
da alasta kansallista kilpailuvalttia. 
 Ikäihmisten toiveita ja tarpeita 
tulee kuunnella kehitettäessä arjes-
sa selviytymistä helpottavaa tekno-
logiaa, jottei siitä muodostu  eriar-
voistaja palveluiden saatavuudessa, 
käytettävyydessä ja hinnoissa. 
 Ikääntyvä väestö on digitek-
nologiauudistuksessa mahdolli-
suus. Terveysteknologialla, joka 
edistää terveyden etäseurantaa ja 
mahdollistaa etäkonsultaation- ja 
diagnosoinnin, on Suomen kaltai-
sessa maassa suuri potentiaali. Se 
voi tuoda apua pitkien välimatko-
jen tuomiin haasteisiin. Se voi lisä-
tä ikäihmisten itsenäisyyttä, pär-
jäämiskykyä ja hyvinvointia, jotka 
sosiaalisen merkityksen lisäksi tuo-
vat myös taloudellista hyötyä. Ta-
loudellinen mahdollisuus piilee 
myös Suomen johtoasemassa in-
novaation ja korkean teknologian 
maana. 

 

Tulevaisuuden  
sairaala 
Teknologian muutosnopeus on huomioitava uusien sairaa-
loiden suunnittelussa hakemalla joustavia malleja. Tulevai-
suuden sairaala tarjoaa meille mahdollisuudet kehittää siitä 
yhä toimivampi kokonaisuus, jossa terveydenhuoltopalve-
lut on rakennettu potilaskeskeisyyden ympärille. Tulevai-
suuden sairaala voi olla kotona, tai siellä missä ennenkin, 
mutta ennen kaikkea se on siellä missä sitä tarvitset, ja se 
auttaa tehokkaasti silloin, kun sitä tarvitset. 
 Mikäli tänään aloittaisimme uuden sairaalan suun-
nittelun, olisi avajaispäivänä lähes 70 % sen teknologias-
ta vanhentunutta. Haasteeseen ei voi vastata liimaamal-
la olemassa olevaan järjestelmään uusia komponentteja: ei 
hevosellekaan laitettu pyöriä autoa kehitettäessä. Uusi, to-
dellista lisäarvoa tuova järjestelmä saadaan kehittämällä ko-
konaan toisenlainen osaamisorganisaatio. Siinä paras mah-
dollinen diagnostiikka ja oikean hoidon nopea löytyminen, 
kumppanuudet ja potilaskeskeisyys tukevat mobiilisairaala- 
ja etähoitopalveluita. 
 Tulevaisuudessa sairaalat tulisi mieltää enemmän ver-
kostoalustoina. Suuri osa perustarkastuksista tulee korvata 
etähoidoilla ja yksinkertaiset terveydentilan seurannat teh-
dä kotona. Tämän mahdollistamiseksi tulisi terveydenhoita-
jien hoitovastuuta lisätä. 
 Mobiilisairaalapalvelut, joiden avulla yksinkertaiset toi-
menpiteet ja kohtuulliset tutkimukset ja operaatiot voidaan 
tehdä paikan päällä, vähentäisivät tarvetta lähteä sairaala-
päivystykseen.

Läheltä saatavien julkisten tai kolmannen 
sektorin tuottamien palveluiden turvaami-
nen on keskeinen syrjimättömyyden kulma-
kivi. Tämä on erityisen tärkeä vammaisille ja 
ikäihmisille, samoin kuin turvattu pitkäaikai-
nen hoito, omaishoito ja kotihoito.
 Perusoikeuksia turvaavia palveluita kil-
pailutettaessa hinta ei ikinä saisi olla määrit-
tävä tekijä. 
 Julkiset hankinnat ovat työkalu, joka vaatii 
poliittista harkintaa ja ohjausta. Tarjouspyyn-
nössä määriteltävien laatukriteereiden tulee 
varmistaa hankintojen korkea laatu, jatku-
vuus, esteettömyys, saatavuus ja kattavuus. 
Kriteereitä laadittaessa tulee kysyä ja ottaa 
huomioon myös loppukäyttäjien toiveet ja  
tarpeet.
 Suomessa sosiaalipalveluiden kil-
pailumenetelmä johtaa usein eriarvois-
tavaan tilanteeseen varsinkin koskien 
vammaisten asumispalveluita. Monet EU- 
jäsenmaat ovat jättäneet yleishyödylliset 
palvelut kilpailutuksen ulkopuolelle. Suo-
messakin tulisi luopua vammaisten henkilöi-
den välttämättömien palveluiden kilpailu-
tuksesta. 
 Tähän tähtäsi myös vuoden 2017 Ei myy-
tävänä! -kansalaisaloite vammaisten oikeuk-
sien puolesta. Aloite vastusti vammaisten 
henkilöiden välttämättömien palveluiden 
järjestämistä palveluiden kilpailutuksen 
kautta ja vetosi niiden rajaamista hankinta-
lain soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä oli-
si myös YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen mukaista. Sopi-
muksen mukaan vammaisella ihmisellä on 
oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa 
velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjeste-
lyä. Aloite keräsi tarvittavan määrän allekir-
joituksia ja ponnistelut asian pikaisen käsit-
telyn puolesta ovat jatkuneet monen tahon 
yhteistyössä.

Syrjimättömyys  
sosiaalisen  
pilarin 
kulmakivenä

INHIMILLINEN  EUROOPPA
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P E R U S O I K E U D E T

Olen  aktiivisesti peräänkuulutta-
nut Euroopan kansanpuolueel-
ta (EPP) Unkarissa toimenpitei-
tä perusarvojen puolesta, koska 
olemme taistelleet oikeusvalti-
operiaatteen, demokratian, mo-
niarvoisuuden, ihmisoikeuksien ja 
sananvapauden puolesta halki his-
torian muun muassa kommunismia 
vastaan. 
 Euroopan unionin perusoi-
keuskirja toteaa, että ”unionin 
perustana ovat ihmisarvon, va-
pauden, yhdenvertaisuuden ja yh-
teisvastuullisuuden jakamattomat 
ja yleismaailmalliset arvot”.
 Yhdenvertaisuuden arvot 
ovat yhtäältä päässeet rapistumaan 
matkan varrella ja toisaalta jääneet 
kokonaan toteutumatta. Eräät jä-
senmaat ovat yhä julkeammin hyö-
känneet perusoikeuksia vastaan. 
Tiettyjä perusoikeuksia taas riko-
taan räikeästi useammassa jäsen-
maassa.
 Unkarin ja Puolan hallitusten 
ylimmän tason hyväksynnällä ete-
nevä perusoikeuksien rikkominen 

on jo pitkään ollut huolestuttavaa. 
Oikeusvaltioperiaatteen murenta-
misesta ei hyödy kukaan. Niin sa-
nanvapaus kuin naisten oikeus 
päättää lisääntymisterveyteensä 
liittyvistä kysymyksistä ovat tärkei-
tä tasa-arvon ja demokratian peri-
aatteita, joita EU:n tulee suojella. 
 Parlamentin Unkarin tilannetta 
koskeva raportti hyväksyttiin syys-
kuussa 2018 selkeällä enemmis-
töllä, 448 äänellä. Oli hienoa, et-
tä myös valtaosa EPP:n jäsenistä 
äänesti esityksen puolesta ja yhtyi 
vaatimukseen, että neuvosto mää-
rittää, onko olemassa riski, että Un-
kari loukkaa EU:n perustana olevia 
arvoja.  
 Ihmisoikeuksien toteutumi-
nen ei saa koskaan olla vapaaehtoi-
suuden tai mielipiteiden varassa. 
Ne tarvitsevat tuekseen lainsää-
däntöä. Eurooppaan tarvitaan yh-
denvertaisen kohtelun direktiivi ta-
kaamaan kohtuullinen sosiaalinen 
suojelu ja sosiaaliedut. Tällaista tu-
lisi kehittää EU:n sosiaalisen pilarin 
puitteissa. 

Naisten oikeudet ovat 
ihmisoikeuksia
Toimin Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvovaliokunnassa EIGE:n yhteys-
henkilönä. Pyrin lisäämään EIGE:n työkalujen, tutkimustiedon ja osaamisen hyö-
dyntämistä valiokuntatyössä. 
 Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE tuottaa tietoa, tutkimusta ja tilastoja naisten 
ja miesten välisen tasa-arvon ja tasa-arvotyön tukemiseksi.
 Tasa-arvo on yksi Euroopan Unionin perusarvoista. EIGE:llä on keskeinen teh-
tävä tasa-arvon edistämisessä. EIGE tuottaa ja jakaa työkaluja tietoisuuden lisäämi-
seksi, sukupuoliarvioiden tekemiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän vähen-
tämiseksi. 
 Sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi on tärkeää 
jokaisella politiikanalalla. Usein virheellisesti kuvitellaan, että vain sosiaalipolitiikka 
vaikuttaa tasa-arvoon. Tosiasiassa kaikki investointipäätökset vaikuttavat eri tavalla 
miehiin ja naisiin heidän erilaisten roolien ja ajankäytön johdosta. Naiset ottavat esi-
merkiksi edelleen tehtäväkseen suurimman osan koti- ja hoivatyöstä. Samoin esi-
merkiksi julkisen liikenteen investoinnit tukevat enemmän naisia, jotka muodostavat 
suurimman osan julkisen liikenteen käyttäjistä.

”Sirpa Pietikäinen on tehnyt pitkään 
yhteistyötä suomalaisten vammais-

järjestöjen ja yksittäisten ihmisten 
kanssa. Sirpa on ymmärtänyt hyvin 

ihmisten kokeman osattomuuden  
ja voimattomuuden näissä  

kilpailutuksissa. Yhteistyömme  
Sirpa Pietikäisen kanssa on ollut  

inhimillisesti arvokasta ja antoisaa. 
Sirpaa on helppo ja mutkatonta 

lähestyä.”
MARKKU VIRKAMÄKI,  

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

”Meille on ollut suuri ilo tehdä 
yhteistyötä Sirpan kanssa eettisen 

kaupan edistämiseksi. Näemme 
Sirpan työn oikeudenmukaista maa-

ilmankauppaa ja kestävää kulutusta 
edistävien aloitteiden parissa erittäin 

kallisarvoisena. Sirpalta olemme 
saaneet arvokasta tietoa ja 

 näkemystä EU:n lainsäädäntöpro-
sesseista, viimeksi eettisempään 

elektroniikkaan liittyen.” 

ANNA HÄRRI, EETTI

 

 

EU:n pitää puuttua tapauksiin, joissa yhteisiä 
arvoja selkeästi rikotaan. 

"Sirpa Pietikäinen on tehnyt  
Euroopan parlamentissa johdon-

mukaisesti ja pitkäjänteisesti työtä 
ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja 

kestävän kehityksen puolesta.  
Parlamenttityön lisäksi Sirpa on 
vierailullaan nuorisojärjestöjen 

tilaisuuksiin innostanut lukematto-
man määrän suomalaisia ja euroop-

palaisia nuoria kiinnostumaan ja 
keskustelemaan EU-asioista." 

JUHO MÄKI-LOHILUOMA,  

INTERNATIONAL YOUNG DEMOCRAT UNION

0

”Sirpa Pietikäinen on ollut tärkeä 
yhteistyötaho European Research 
Councilin rahoittamalle aka-
teemiselle tutkimushankkeellemme 
EUGenDem Euroopan parlamen-
tissa. Hän on antanut käyttöömme 
laajan asiantuntemuksensa ja 
verkostonsa sukupuolten tasa-arvon 
edistämisen kentällä Euroopassa 
ja ollut lisäämässä tieteellistä ja 
yhteiskunnallista ymmärrystä Euroo-

pan unionista tasa-arvotoimijana.”

JOHANNA KANTOLA,  

SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN PROFESSORI, 

TAMPEREEN YLIOPISTO

“I have worked closely with Sirpa  
in economic, equality and social 
issues in the European Parliament 
during its previous term. Now as 
Commissioner, our cooperation 
in equality and social matters has 
proven to be excellent and  

effective.”

MARIANNE THYSSEN,  

KOMISSAARI

INHIMILLINEN  EUROOPPA

"Sirpa represents clear ideas,  
committed to work and reliability."

ALOJZ PETERLE, EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSEN (EPP)
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E U R O O PA N  
KA N SA L A I S E N  PA L K I N TO

Vuonna 2016 ehdotin palkinnon-
saajaksi Artist at risk -aloitetta, jo-
ka tukee taiteilijoita, kuraattoreita ja 
kriitikoita, joita on poliittisesti moti-
voituneesti uhattu tai vainottu eri-
puolilla maailmaa.
 Artist at risk tarjoaa mm. lyhy-
taikaisia taiteilijaresidenssejä tai-
teilijoille, joita on uhattu kotimais-
saan. Apu ulottuu myös turvallisen 
matkustuksen järjestämiseen, mat-
kustusasiakirjojen hankkimiseen 
sekä oikeusavun tarjoamiseen. Tai-
de ja kulttuuri ovat niitä voimavaro-
ja, jotka auttavat ymmärtämään, ne 
selittävät ja yhdistävät. Siksi on tär-
keää, että annamme tilaa ja suoje-
lua taiteen tekijöille myös vaikeissa 
poliittisissa tilanteissa.
 Seuraavana vuonna SámiSos-
ter ry sai palkinnon. Kaksikymmen-
tä vuotta saamelaisten sosiaali- ja 
terveysalan tarpeita ja oikeuksia 
edistänyt yhdistys valvoo ja edistää 

saamelaisten asemaa terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvissä kysymyksis-
sä ja järjestää muun muassa vertais-
tukea, leirejä, ryhmätoimintaa ja su-
kupolvien välistä kanssakäymistä. 
Saamelaiset ovat EU:n ainoa alku-
peräiskansa. Saamelaisten oikeu-
det tarvitsevat nykyistä parempaa 
suojaa, sillä niihin kohdistuu jatku-
via uhkia ja loukkauksia. 
 Viime vuonna palkinnon sai  
Eurooppanuoret. Heidän tavoittee-
naan on lisätä tietoisuutta Euroo-
pan yhdentymisestä sekä toimia 
keskustelukanavana Eurooppaa 
koskevista asioista kiinnostuneille 
nuorille. Eurooppanuoret ovat kan-
nustaneet keskustelua Euroopan 
tulevaisuudesta ja pyrkineet roh-
kaisemaan ja aktivoimaan nuoria 
kehittämään Eurooppaa. Järjestö 
toimii niin Suomen kuin Euroopan-
kin tasolla. Heidänlaisiaan aktiivisia  
kansalaiskeskustelijoita, tiedon ja 

ymmärryksen lisääjiä tarvitaan.
 Euroopan kansalaisen palkin-
to myönnetään vuosittain kansa-
laisille, ryhmälle, yhdistyksille tai 
järjestöille, jotka ovat edistäneet 
kansalaisten parempaa keskinäistä 
ymmärrystä ja lähentymistä tai hel-
pottaneet rajat ylittävää tai valtioi-
den välistä yhteistyötä Euroopan 
unionissa. 

Kolmena peräkkäsenä vuonna palkinnonsaajaksi 
ehdottamani taho on valittu Euroopan kansalaisen 
palkinnon saajaksi. 

Naiset ja 
teknologia

 

 
Toimin parlamentissa naisyrittäjien asemaa 

edistävän yhteistyöverkoston, Interest group 

on Women Entrepreneurship (IGWE), 

 puheenjohtajana

Ryhmän puheenjohtajana olen järjestänyt parlamentissa  
kuulemisia mm. aiheista naisyrittäjien rahoitus ja kasvumahdolli-

suudet, naisyrittäjät ja digiteknologia sekä naisyrittäjät ja  
innovaatio

"Politiikka näyttäytyy kansalaisille usein  
riitelynä mutta ihmisinä poliitikot tulevat usein 
hyvin toimeen keskenään. Olemme Sirpan  
kanssa eri kohdissa puoluekartassa, mutta 
paikat arvokartassa ovat hyvinkin lähekkäin. 
Useimmin olen hänen kanssaan samaa mieltä 
kuin eri mieltä. Sirpa on lisäksi huumorintajuinen, 

mitä arvostan suuresti."  

LIISA JAAKONSAARI MEP,  

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSEN (S&D)

“Sirpa has been an outstanding and very  
dedicated colleague. She is never afraid  
to speak her mind and raise awareness 
amongst our colleagues in the EPP group for 
things, which are of particular importance  
for her such as environmental issues, animal 
welfare or LGBTI rights. And she certainly  
does not shy away from conflict when she  
has to defend what is dear and important  
to her. Taking the easy way out is definitely  
not Sirpa’s style. In my work, she has been of 
great help on a follow-up legislative proposal 
on market surveillance on which she had taken 
a leading role in the earlier past. I am also  
very thankful for her constructive work on 
establishing a framework to facilitate  
sustainable investment and the associated 

disclosure rules for financial institutions.” 

OTHMAR KARAS, EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSEN (EPP)

Naiset Euroopassa ja maailmanlaajuisesti hyödyntävät ja kehittävät viestin-
tä- ja informaatioteknologiaa vähemmän kuin miehet. Tämä synnyttää lisää 
sukupuolten välistä epätasaarvoisuutta kun naiset hyödyntävät vähemmän 
ICT:n avaamia yritys- ja verkottumismahdollisuuksia. 
 Kun vuonna 2015 vain 6 % riskipääomarahoittajista oli naisia, he  
olivat myös aliedustettuina päätettäessä mitä innovaatioita ja start-upeja ra-
hoitetaan.
 Tilanne ei näytä korjaantuvan nopeasti. Pari vuotta sitten Euroopas-
sa vain 17 % kaikista ICT-alan opiskelijoista oli naisia. Euroopan on arvioitu 
tarvitsevan vuoteen 2020 mennessä 1,300 miljoonaa teknisin taidoin va-
rustettua henkilöä. Samaan aikaan Suomessa esimerkiksi vastaavilla aloilla,  
kuten luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka, on vain  
15 % naispuolisia opiskelijoita. Suomessa viime vuonna tehdyssä tutki- 
muksessa kävi ilmi tyttöjen suosivan enemmän terveysaloja ja poikien tekno-
logia-aloja. 
 Tilannetta ei muuteta sillä, että pyritään vain tarjoamaan tytöille lisää sa-
maa koulutus- ja harrastustoimintaa kuin pojille. Ei riitä, että peräänkuulutam-
me lisää tyttöjä koodausopetukseen ja teknisille aloille. Tarkoituksen ei tule 
olla vaatia tyttöjä käyttämään enemmän toisten kehittämää teknologiaa. Tä-
mä on sitä hiljaista syrjintää ja näkymätöntä teknologiatodellisuutta digihuu-
massa. Kun se tehdään näkyväksi, voidaan se myös korjata.
 Pitää tehdä muutakin kuin tarjota valmiita tuotteita, valmiita kokonaisuuk-
sia ja osallistumista valmiiksi suunniteltuihin prosesseihin. Koulutusohjelmat 
ja kurssit pitää suunnitella tyttöjen kanssa yhdessä. Tyttöjen pitää pystyä vai-
kuttamaan siihen, mitä he haluavat oppia ja miten. Tytöiltä pitäisi kysyä, mil-
laista robotiikkaa ja teknologiaa ja millaisia sovelluksia he haluaisivat käyttää. 
Millaisia teknologiatuotteita he haluaisivat olevan saatavilla?
 Kysymys on usein paljon myös sosiaalisesta tajusta, mihin laitteita ja oh-
jelmia tarvitaan, ei pelkästään siitä, miten niitä rakennetaan tai ohjelmoidaan. 
Sosiaalinen innovaatio, kuten vaikkapa terveysteknologian helppokäyttöi-
syys, on yhtä suuri innovaatio, kun uuden laitteen keksiminen.
 Ilman uuden keksimistä ei ole sosiaalista innovaatiota. Aina samaa 
muottia käyttämällä ei avata mahdollisuutta parantaa toimintatapoja, tuottei-
ta tai käyttömekanismeja.

INHIMILLINEN  EUROOPPA

Mielestäni on tärkeää antaa tunnustus niille ihmisille ja järjestöille, 
jotka tekevät työtä paremman ja turvallisemman Euroopan eteen.
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Mietinnöt, parlamentin pääneuvottelija

MIETINTÖ  sukupuolten tasa-arvoa edistävistä hoitopalveluista  
EU:ssa
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
seksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä  
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisä-
verojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta 
tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituk-
sia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin 
ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanis-
min soveltamisajan osalta  
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun ase-
tuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen  
yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU)  
N:o 346/2013 muuttamisesta  
MIETINTÖ arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdenne-
tystä politiikasta  
MIETINTÖ resurssitehokkuudesta: siirtyminen kohti kiertotaloutta   

Mietinnöt, EPP-ryhmän pääneuvottelija

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
seksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen  
antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta    
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta 
tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 13 päivänä heinäkuuta 
2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588 muuttamisesta   
11-10-2018 - A8-0315/2018 -   - ECON  
MIETINTÖ kestävästä rahoituksesta   
MIETINTÖ naisista, sukupuolten tasa-arvosta ja ilmasto- 
oikeudenmukaisuudesta    
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 

2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun  
eroavuuksista kolmansien maiden kanssa   
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetukseksi erityistoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoitus-
palvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi unionin  
päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskevan unionin ohjelman 
perustamisesta vuosiksi 2017–2020   
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tukseksi vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutus-
muotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasia-
kirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamisen alkamispäivän osalta   
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
seksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse 
on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista   
MIETINTÖ EU:n roolista kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sään-
telylaitoksissa ja -elimissä   
MIETINTÖ sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan 
parlamentin työssä

Lausunnot, parlamentin pääneuvottelija

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroo-
pan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahas-
toa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroo-
pan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä 
sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 
päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa to-
teutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta   
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuot-

Kaikki tekstit ja sisällöt löydät Euroopan parlamentin sivuilta: 

http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home 

teiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koske-
va asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
834/2007 kumoamisesta   
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton direktiiviksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 

toiminnasta ja valvonnasta (uudelleenlaadittu) 

  Lausunnot, EPP-ryhmän pääneuvottelija

LAUSUNTO eläinten suojelusta kuljetuksen aikana EU:ssa ja 
sen ulkopuolella annettua asetusta (EY) N:o 1/2005 koske-
vasta täytäntöönpanokertomuksesta 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja  
neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)   
LAUSUNTO ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvon-
nan käsittävän sääntelymenettelyn 
käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin  
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan   
LAUSUNTO perusoikeuksiin liittyvistä  
näkökohdista romanien integroinnissa EU:ssa: mustalais- 
vastaisuuden torjuminen   
LAUSUNTO ympäristövastuusta ympäristövahinkojen  
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21. huhtikuuta 2004 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/35/EY (ns. ympäristövastuudirektiivi) soveltamisesta   
LAUSUNTO Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista   
LAUSUNTO  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 

tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen 

foorumin perustamisesta   

Päätöslauselmaesitykset 

26 PÄÄTÖSLAUSELMAA ehdotuksista komission täytän-
töönpanopäätökseksi muuntogeenisiä viljelykasveja si-
sältävien tuotteiden sallimisen kumoamisesta muunto-
geenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti    
PÄÄTÖSLAUSELMA kosmetiikkaa koskevasta  
yleisestä eläinkoekiellosta   
PÄÄTÖSLAUSELMA EU:n ympäristölainsäädännön täytän-
töönpanon arvioinnista   
PÄÄTÖSLAUSELMA rotuun, uskontoon ja kansalaisuuteen 
perustuvan syrjinnän torjumisesta 
PÄÄTÖSLAUSELMA  luonnoksesta komission täytäntöön-
panoasetukseksi (EU).../... komission täytäntöönpanoase-
tuksen (EU) 2016/6 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
rehusta ja elintarvikkeista, joihin sovelletaan  
Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen  
rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydin- 
voimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen  
asetettuja erityisiä edellytyksiä   
PÄÄTÖSLAUSELMA Norjan valaanpyynnistä    
PÄÄTÖSLAUSELMA EU:n liittymisestä naisiin  
kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista  
koskevaan Istanbulin yleissopimukseen 
PÄÄTÖSLAUSELMA ehdotuksesta komission täytäntöön-
panoasetukseksi tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän  
uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöön- 
panoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta  

”Ajattele. Yritä edes.”
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