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Maailma on murroksessa. 
Globalisaatio on entistä sy-
vempää ja laajempaa. Finans-
simarkkinoiden kaatuminen 
tuntuu tavallisen ihmisen ar-
jessa sekunneissa. Kriisi herät-
tää huolen siitä, onko töitä vie-
lä huomennakin.
 Ilmastonmuutos etenee 
pelottavaa vauhtia. Jollemme 
tee mitään, seuraukset ovat 
katastrofaalisia sekä luonnon 
että ihmisten kannalta.
  Resurssipula ja digitaalinen 
vallankumous muuttavat toimi-

aloja ennennäkemättömällä ta-
valla. Kiertotalous, verkkoalus-
tat, jakamistalous ja muut 
mullistukset murtavat perintei-
siä toimintamalleja ja vavisutta-
vat monenlaisten ihmisten toi-
meentuloa.
  Tarvitsemme keinoja, joil-
la vastaamme näihin ja moniin 
muihin haasteisiin. EU on se 
väline, jolla takaamme kaikkien 
mullistusten keskellä ihmis-
ten perusoikeudet, taistelem-
me ilmastonmuutosta vastaan, 
luomme uusille teknologioil-

le yhteiset pelisäännöt, vahvis-
tamme kyberturvallisuutta, ja 
pidämme huolen siitä, että ve-
rokilpailu on reilua.
  Meillä on mahdollisuus 
muuttaa monet synkät uhat 
huikeiksi mahdollisuuksiksi. 
Voimme edistää uusia inno-
vaatioita, valjastaa ongelmat 
positiivisen muutoksen moot-
toreiksi ja kehittää parempaa 
eurooppalaista osaamista. Nyt 
on yhdessä tekemisen aika.
  Toivon, että Suomi on mu-
kana EU:n kehittämisprosessin 

ytimessä, ja toivon, että myös 
sinä olet mukana. Ole yhtey-
dessä: soita, kirjoita sähkö-
postia, lähetä whatsapp-viestiä 
 - tarvitsemme kaikkien ääntä, 
jotta tulemme kuulluiksi.
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Tehtävät  
Euroopan parlamentissa
Talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) jäsen 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden  
turvallisuuden valiokunnan (ENVI) varajäsen 

Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin 
liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin 
oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista 
epäkohdista käsittelevän tutkintavaliokunnan (PANA) 
jäsen

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

Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaavan  
valtuuskunnan varajäsen

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

Minulle
on tärkeää
Ekologinen Eurooppa 
on rakennettava kestävän elämisen, liikkumisen, tuottami-
sen ja kuluttamisen perustalle. Tähän päästään käyttämäl-
lä oikeita talouden ja lainsäädännön kannustimia.

Vauras Eurooppa
tarvitsee vihreää kasvua sekä panostusta koulutukseen ja 
tutkimukseen. Se edellyttää myös tehokkaampaa finanssi-
valvontaa ja vakavaraisuutta sekä työnantajien ja työnteki-
jäjärjestöjen yhteistyötä.

Inhimillinen Eurooppa
takaa kaikille ihmisoikeuksien toteutumisen, tasa-arvon, 
syrjimättömyyden ja myös oikeuden hyviin palveluihin. 
Tarvitaan lisää avoimuutta ja kansalaisille parempia vaiku-
tusmahdollisuuksia.
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”On edelleen Euroopan oma intressi rakentaa EU:sta taloudellisesti vahva ja 
poliittisesti vaikutusvaltainen ja tehokas toimija.” VERKKOUUTISET 1.3.2017

Meillä ihmisillä on hyvin 
usein tapana keskittyä 
mahdollisuuksien sijaan 
hankaluuksiin. Nähdä  
pilviä auringonpilkahdus-
ten sijaan. Tämä pätee 
myös keskusteluun 
Euroopan nykytilasta ja 
tulevaisuudesta.

Euroopan unionin tieltä ei 
puutu haasteita, sitä ei käy 
kiistäminen: EU on vasta pon-
nistamassa jaloilleen talous- 
ja finanssikriisin raunioista. 
Brexit käänsi historiallisen 
kehityskulun, kun ensimmäistä 
kertaa unionin historiassa 
jäsenyydestä irrottautuisi mer-
kittävä jäsenmaa. Pakolaiskriisi, 

ilmastonmuutos ja terrorismi 
ovat kaikki uhkia, joihin unio-
nilta odotetaan vastauksia.
 Samalla EU:n painopis-
te ja merkitys maa-
ilman mittakaavassa 
ovat heikkenemässä, 
kun alueen merkitys 
pienenee jatkuvas-
ti niin väkiluvulla kuin 
taloudellisilla mitta-
reilla mitattuna: vuo-
teen 2060 mennessä 
ei suurimmassakaan 
yksittäisessä jäsen-
maassa asu kuin vai-
vaiset prosentin ver-
ran koko maapallon 
väestöstä. Samaiselle 
vuosikymmenelle as-
tuttaessa alueemme tuottaa 
arviolta vain noin 10 prosent-

tia globaalista bruttokansan-
tuotteesta.
 Jos näkövinkkeliä kuitenkin 
vaihtaa, elämme jännittävien 

mahdollisuuksien aikaa. Vaali-
uurnilla, kansalaisaktivismilla ja 

Eurooppa elää  
mahdollisuuksien 
aikoja 

EUROOPPA

”Olen kirjoittanut nämä kolme sanaa kalenterini kulmaan: ’Ajattele. Yritä edes.’ Joka päivä tulee vastaan tilan-
teita, joissa luulen tietäväni, mistä on kysymys. Sitten yritän kytkeä autopilotin pois päältä: Millaisista erilaisista 
näkökulmista tätä voisi katsoa? Miksi tuo toinen ajattelee noin?” KOTIVINKKI 11.5.2017

omilla valinnoillamme voimme 
vaikuttaa siihen, millainen on 
vastauksemme tämän päivän 
haasteisiin. 
 Euroopan kohtaamia haas-
teita ja kansainvälisiä kehitys-
kulkuja tarkastellessa käy sel-
väksi, että ainoa tie eteenpäin 
on tiiviimpi yhteistyö, jos ny-
kyinen eurooppalainen hy-
vinvointi ja tulevaisuuden ta-
louskasvu halutaan turvata. 
Yhdessä EU-maat ovat pal-
jon enemmän kuin osiensa 
summa: hyvinvointimme, os-
tovoimamme ja talouksiem-
me kilpailukyky ovat edelleen 
maailman johtavaa luokkaa.
 Yhdessä toimiminen ei tar-
koita sitä, että kaikkien jäsen-
maiden tulisi edetä saman-
tahtisesti: eritahtisuus ei ole 

Euroopankaan kehityksessä 
huono ajatus, toisin kuin usein 
väitetään. Monet erilaiset int-
ressit, sisäpolitiikan vaikeudet 
sekä poliittiset suhdanteet es-
tävät valtioita tekemästä tarvit-
tavia päätöksiä yksimielisyydel-
lä. Vaihtoehdoiksi jäävät joko 
tarvittavien ratkaisujen teke-
mättä jättäminen ja toiminnan 
halvaantuminen, tai sitten se, 
että ne, jotka kykenevät päät-
tämään ja sopimaan, etenevät 
yhdessä. Tällöin muut seuraa-
vat perässä silloin kun se niille 
sopii.
 Eurooppalainen yhteistyö 
on ollut aina vaiheittaista ja 
eritahtista. Tämä eri kehiä kul-
keva yhteistyö ei ole uutta ja 
ennenkuulumatonta. EU:n ke-
hityshistoria on syntynyt eri-
tahtisen yhdentymisen tulok-
sena. Jo nyt yhteistyö koostuu 
erilaisista yhteistyön muodoista. 
 Näille yhteistyömuodoil-
le on yhteistä se, että ne ke-
hittyvät eteenpäin kulloisten-

kin haasteiden mukaan ilman 
suurta, lopullista päämäärää. 
Tämä on myönteistä, sillä em-
me voisi koskaan sopia yksi-
mielisesti mistään lopullisesta 
päämäärästä. Ja jos sellainen 
olisi, tavoite vanhentuisi kä-
siin jo syntyessään, sillä tule-
via haasteita ei ku-
kaan osaa ennustaa. 
Koska päämäärään 
ei kannata lukkiutua, 
EU:n tulevaisuus-
keskustelussa on 
mielestäni hyvä et-
siä yhteisymmärrys-
tä suunnasta mihin 
kuljetaan - unionin 
”kompassista”. On 
hyvä kysyä, mihin 
suuntaan me haluamme ke-
hittyä, ja miksi, sen sijaan että 
hioisimme määritelmää loppu-
tulemasta.
 Tätä keskustelua tulisi käy-
dä aktiivisemmin myös meillä 
Suomessa. On erityisesti Suo-
men kaltaisen pienen ja avoi-

men talouden etu, että 
ympärillämme toimivat 
vahvat ja avoimet insti-
tuutiot, jotka takaavat 
sen, että pelisäännöt 
ovat kaikille samat. 
 Mitä mahdollisuuk-
sia tulevaisuus sitten 
pitää sisällään? Minun 
Eurooppani on tule-
vaisuudessa rakenta-
nut uudesta teollises-
ta vallankumouksesta 
itselleen menestyksek-
kään talousmallin, joka 
perustuu kiertotalous-
ajattelulle. Jätteettö-
mässä yhteiskunnas-
sa vanha tuote toimii 
uuden materiaalina. 
Terveydelle ja ympä-

ristölle vaaralliset aineet ja ke-
mikaalit on asteittain poistet-
tu kierrosta. Digitalisaatio on 
mahdollisuus, joka voidaan val-
jastaa monenlaiseen hyvään: 
odotettavissa ei ole robottien 
maailmanvallankumousta vaan 
joustavamman kaupunkiliikku-

misen mahdollistavia itseoh-
jautuvia autoja, ikäihmisille pi-
dempään kotona asumisen 
mahdollistavia kodinratkaisuja 
ja terveydenhoitoa tehostavaa 
e-terveyttä.
 Eurooppa kaipaa myös 
vahvemman sosiaalisen ulot-
tuvuuden. EU:n tulee kyetä 
takaamaan kansalaisilleen mi-
nimitason perusoikeudet ja 
-palvelut. Minimitason perus-
turvaa ja peruspalveluita kos-
kevat velvoitteet asettaisivat 
peräpuomin näiden palvelui-
den leikkauksille. EU-velvoit-
teiden puuttuessa kohdistuvat 
jäsenmaiden - myös Suomen 
- tekemät leikkaukset vaikeina 
taloudellisina aikoina nimen-
omaan perusturvaan ja -palve-
luihin. 
 Ikäihmisten köyhyys ja syr-
jäytyminen, heidän ja vam-
maisten puutteet oikeuksissa 
palvelujen saamiseen, työttö-
mät nuoret ilman tukea ja tu-
levaisuutta ovat esimerkkejä 
siitä, miten ihmiset jäävät heit-

EUROOPPA

teille ja heidän oikeuksiaan va-
lintaan, taloudelliseen tur-
vaan ja palveluihin poljetaan. 
Yhteiskunnan marginaaleihin 
ajautuminen, epätoivo ja tule-
vaisuuden näkymien puuttu-
minen luovat maaperää niin 
kotikutoiselle terrorismille kuin 

yhteiskunnan pohjaa rapautta-
valle epätasa-arvolle. 
 Vaikeuksien edessä la-
maantuminen ei johda mihin-
kään; nyt on aika meillä Suo-
messakin keskustella siitä, 
millaisen tulevaisuuden ha-
luamme Euroopalle ja Suo-
melle osana Eurooppaa. Epä-
luulo, pelko ja huoli kuuluvat 
elämään, mutta niille perus-
tuva politiikka on usein lyhyt-
näköistä ja itseään ruokkivaa. 
Tulevaisuus on mahdollisuus, 
johon voimme omilla valinnoil-
lamme vaikuttaa.

Kirjoitus on ote artikkelista-
ni ’Euroopan unionin kolmas 
aikakausi’ Jouko Kajanojan 
ja Eero Yrjö-Koskisen toimit-
tamasta kirjasta ’Hajoaa-
ko unioni? - Kirjoituksia EU:n 
kohtalonkysymyksistä’ (Into, 
2016).

Sirpa used to sit next to me in the hemicycle and her office 
is next to mine. The least I can say is that she is a very 
dedicated Member of the European Parliament, working very 
hard to advance sustainability, investment, gender equality 
and human rights! I am very grateful for the very close 
cooperation we have forged on those issues over the past few 
months. VIVIANE REDING MEP, EU-KOMISSAARI 1999-2014

I have much appreciated the 
good cooperation with Sirpa 
and our excellent personal 
relationship. I particularly value 
her strong commitment to bring 
in a dimension of sustainability 
and environmental responsibility 
in financial regulation. 
MICHEL BARNIER, 2014 EU:N BREXIT-

PÄÄNEUVOTTELIJA
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Arktinen resurssikilpailun näyttämönä: 
ympäristöturvallisuus ja ulkopolitiikka  
kietoutuvat yhä tiukemmin yhteen

Arktisen alueen merkitys on kasvussa niin resurssi- kuin geopoliit-
tisestikin. Tähän vaikuttaa erityisesti alueen ja sen resurssien saa-
vutettavuus, kun arktinen ilmastonmuutoksen myötä sulaa. Kil-
pajuoksua pohjoiseen on havaittavissa kaikkien alueen valtioiden 
osalta. EU tarvitsee kipeästi oman strategiansa alueen rauhan-
omaiseen kehittämiseen. 
 Euroopan parlamentin mukaan strategian keskiössä tulee ol-
la taloudellisen toiminnan edellytysten varmistaminen ja edistämi-
nen, alkuperäiskansojen oikeudet sekä sen varmistaminen, ettei 
kilpailu alueen laajoista resursseista kuumene sotilaallisen konflik-
tin tasolle. 
 EU:lla on rooli arktisen alueen taloudellisten edellytysten pa-
rantamisessa. Parlamentin mietinnössä korostetaan hyvin toimi-
vien liikenne- viestintä- ja sähköverkkojen sekä satelliittipaikan-
nuksen ja tietoliikennetekniikoiden roolia taloudellisen toiminnan 
tukemisessa alueella. Tämänmukaisesti komissiota patistellaan 
varmistamaan, että jäsenmaat pitävät huolen siitä, että niiden 
pohjoiset alueet ovat hyvin kiinnittyneitä koko sisämarkkina-aluee-
seen. Erilaisia EU-tukia tulisi suunnata nykyistä tehokkaammin ja 
tarkennetummin arktisille alueille - myös Suomen Lappiin. 
 Samalla parlamentti jälleen kerran patisteli EU:ta arktisen info-
maatiokeskuksen ja sen rahoituksen suhteen. 
 Luonnonvarojen hyödyntäminen arktisella alueella vaatii eri-
tyistä lähestymistapaa: arktinen on erityinen ja herkkä alue. Arkti-

set resurssit houkuttelevat, koska maapallon resursseista vallitsee 
koko ajan kasvava niukkuus. Yhdysvaltojen energiaministeriö on 
arvioinut, että alueella on hyödyntämättöminä 13 prosenttia ko-
ko maailman öljyvaroista ja jopa 30 prosenttia kaikista kaasuesiin-
tymistä. Liikakalastus ja merien lämpeneminen ovat heikentäneet 
rajusti eteläisempien merien kalakantoja, mistä johtuen myös ark-
tisen alueen kalastuspotentiaali on erityisen kiinnostuksen koh-
teena. 
 Arktinen ekosysteemi, kasvit ja eläimet mukaan luettuina, on 
erityisen herkkä häiriöille ja sen elpymisaika on suhteellisen pit-
kä - jos sen luonto ylipäätään toipuu vakavista kiertokulun häiri-
öistä. Kielteiset ympäristövaikutukset ovat usein kumulatiivisia 
ja peruuttamattomia, mikä pitää paikkansa erityisesti arktisella 
alueella. EU on li-
säksi vahvassa kes-
kinäisriippuvuudes-
sa arktisen alueen 
ekosysteemin hy-
vinvoinnin kans-
sa. Arktisen ilmas-
ton lämpeneminen 
näkyy Euroopan 
sääolosuhteissa ja 
merenpintojen ta-
sossa, ja luo si-
tä kautta haasteita 
esimerkiksi ruoka-
turvalle. 
 Tämän vuok-
si EU:n tulisikin aktiivisesti edistää erityisen arktisen ympäristövai-
kutusten arvioinnin käyttöönottoa. Hankkeiden vaikutusten arvi-
oinnissa tulee käyttää pidempää aikaväliä, minkä lisäksi arktisessa 
YVA:ssa tulisi myös ottaa huomioon vaikutusten kerrannollisuus 
sekä alkuperäiskansojen oikeudet alueen käyttöön. Tämän tuli-
si myös tarkoittaa sitä, että EU:ssa voitaisiin hankkia vain sellaisia 
tuotteita ja palveluita, joita koskevat projektit ovat käyneet läpi tä-
män tarkemman vaikutustenarvioinnin. 
 Alkuperäiskansojen ääni tulisi muutoinkin ottaa nykyistä pa-
remmin huomioon niin Arktisen neuvoston toiminnassa kuin 

Öljymaa Norja vapisee Sirpa Pietikäisen EU-mietinnön takia 

OTSIKKO, ILTASANOMAT 18.3.2017

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

EU:ssa aluetta koskevissa kes-
kusteluissakin. Parlamentin 
mietinnössä on kirjaus alkupe-
räiskansojen arktisen edustus-
ton perustamisesta Brysseliin 
ja EU-rahoituksesta, joka pa-
rantaisi osallistumismahdolli-
suuksia. 
 EU on jäsenmaidensa kaut-
ta osa arktista aluetta ja vas-
tuussa sen tulevaisuudesta. 
Arktisten alueiden sulaminen 
kiihdyttää väistämättä kilpailua 
alueen laajoista resursseista: 
siksi unionin tulee terävöittää 
arktista politiikkaansa. Unio-
nilla on historiallinen mahdolli-
suus siihen, että arktista aluet-
ta kehitetään rauhanomaisesti 
sen herkkää ympäristöä silmäl-
lä pitäen. Muuten vaarana on 
todellinen ’kilpailu pohjalle’, 
jos kukin arktisista resursseis-
ta kiinnostunut maa pyrkii pa-
himmassa tapauksessa soti-
laallisin keinoin varmistamaan 
oman osansa alueen luonnon-
varoista.

Lokakuussa 2016 olin luovut-
tamassa Euroopan kansalaisen 
palkintoa Perpetuum Mobi-
len ”Artists at Risk” -hankkeel-
le, joka tarjoaa turvasataman 
vainotuille taiteilijoille ja pyrkii 
edistämään taiteilijoiden ilmai-
sunvapautta kansainvälisesti. 
Ehdotin hanketta palkinnon-
saajaksi, sillä taide ja kulttuu-
ri ovat niitä voimavaroja, jotka 
auttavat ymmärtämään, selit-
tävät ja yhdistävät.
 Vuodesta 2008 lähtien Eu-
roopan parlamentin myön-
tämä palkinto annetaan kan-
salaisille tai järjestöille, jotka 
ovat edistäneet kansalaisten 
parempaa keskinäistä ymmär-

rystä ja lähen-
tymistä tai hel-
pottaneet rajat 
ylittävää tai valti-
oiden välistä yh-
teistyötä Euroo-
pan unionissa.
 Perpetuum 
Mobilen perus-
tama ”Artists at 
Risk” tukee tai-

teilijoita, kuraattoreita ja krii-
tikoita, joita on uhattu tai vai-
nottu eri puolilla maailmaa. 
Artists at Risk tarjoaa työnsä 
vuoksi kotimaassaan uhattuina 
oleville taiteen ammattilaisil-
le lyhytkestoista residenssitoi-
mintaa muun muassa Helsin-
gissä. Kansainväliset taiteilijat 
saavat vastaanottajamaasta 
turvallisen työskentely-ympä-
ristön ja pääsevät samalla ja-
kamaan asiantuntemustaan 
erilaisten tilaisuuksien ja näyt-
telyjen kautta.
 Artists at Risk on ensim-
mäinen ja ainoa visuaalisen 
taiteen organisaatio, jonka 
toiminta tähtää alan taiteilijoi-

Euroopan kansalaisen palkinto  
2016 vainottuja taiteilijoita  
tukevalle hankkeelle

den ihmisoikeuksien turvaa-
miseen ja vaalimiseen. Toimin-
nan kautta kartoitetaan, missä 
päin maailmaa taiteilijat joutu-
vat vainotuiksi, ja turvaa tarvit-
sevia taiteilijoita autetaan pois-
tumaan kotimaastaan. Artists 
at Risk -toimintaan kuuluvat 
tällä hetkellä turvaresidenssit 
Helsingissä, Ateenassa, Pro-
vencessa ja Berliinissä.

Vuoden 2017 Euroopan kansalaisen palkinnon saa vuonna 1997 perustettu saamelaisten sosiaali- 
ja terveysalan järjestö SámiSoster ry. Yhdistys valvoo, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa 
ja oikeuksia terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti palkintoperusteluis-
sa huomioidaan SámiSoster ry:n Muittohallat-hanke, joka tukee ja edistää saamelaisten muisti-
sairaiden ja heidän perheidensä toimintakykyä ja vireyttä muun muassa musiikin, käsitöiden ja 
luonnon avulla. Yhdistyksen toiminnan ytimessä on EU:n ainoan alkuperäiskansan sosiaalisten ja 
kulttuuristen oikeuksien puolustaminen.

EKOLOGINEN EUROOPPA

Sirpa on yksi niitä harvoja 
poliitikkoja, jotka uskaltavat 
samalla hetkellä tavoitella 
suuria ja nähdä siihen 
liittyviä konkreettisia 
toimintamahdollisuuksia. Meillä 
on ollut ilo edistää viime aikoina 
yhdessä erityisesti sosiaalisen 
talouden kehittymistä osana 
kestävää kehitystä. RILLI LAPPALAINEN 

PÄÄSIHTEERI, KEHYS RY

SIRPAN VASTUUT:
-  Euroopan parlamentin   
 pääneuvottelija (raportööri)  
 EU:n arktista strategiaa   
 koskevassa mietinnössä,   
 yhdessä ulkopoliittisen   
 valiokunnan virolaisen   
 mepin, Urmas Paetin   
 kanssa.
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Sirpa Pietikäinen uskoo, että uudistuva lainsäädäntö auttaa riskipääomarahastoja kasvamaan Euroopan 
laajuisiksi, mikä tuo monipuolisempia rahoituslähteitä riskipitoisemmille eurooppalaisille ideoille, projekteille ja 
yrityksille. ”Rahoitusta kaivataan erityisesti kiertotalouden ja ympäristöinnovaatioiden osalta.” KAUPPALEHTI 3.6.2017

Riskinotto  
kannattaa - jos  
ottamansa riskin 
ymmärtää 

Sirpa Pietikäisen mukaan on hyvä asia, että direktiivi lisää läpinäkyvyyttä yhtiön palkitsemisjärjestelmistä,  
mutta myös yhtiön isoista omistajista. ”Se on tärkeä etenkin piensijoittajan kannalta. Eli on mahdollisuus 
tietää, kuka oikeasti ohjaa hevosta.” KAUPPALEHTI 14.3.2017

SIRPAN VASTUUT:
- Euroopan parlamentin pääneuvottelija (raportööri)  
 riskipääoma- ja eurooppalaiseen yhteiskunnalliseen  
 yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevassa  
 lainsäädäntöuudistuksessa

-  EPP-ryhmän pääneuvottelija paketoituja   
 sijoitustuotteita koskevassa lainsäädännössä (PRIIPS)

-  Parlamentin pääneuvottelija (raportööri)   
 vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja koskevassa   
 asetuksessa/2-taso

VAURAS EUROOPPA VAURAS EUROOPPA

”Over the past 10 years Aviva has engaged public 
institutions and international organisations on 
sustainable finance. It is clear that momentum 
is building and we are at the cusp of some very 
exciting and innovative initiatives globally, with an 
increasing interest for concrete action from the 
European institutions. This is the direct result of 
the incredible and passionate work of individuals 
like Sirpa Pietikainen. I’ve had the pleasure of 
working with Sirpa over many years; she continues 
to provide her unique perspective and add value 
to our collaborative policy discussions. Sirpa 
can be counted upon to provide valuable and 
concrete suggestions on how to move forward 
the sustainable finance agenda and achieve our 
common goal: creating a sustainable Capital 
Market Union in Europe.”  STEVE WAYGOOD, CHIEF 

RESPONSIBLE INVESTMENT OFFICER AVIVA INVESTORS

vaiheessa rahoitusta, jota suh-
teellisen pienillä rahastoilla ei 
välttämättä ole yritykselle tar-
jota. Tällöin tulevat kasvuyri-
tykset ja innovaatiot karkaavat 
helposti Yhdysvaltoihin, mis-
sä rahoitusta on runsaammin 
saatavilla.
 Esteenä riskipääomarahas-
tojen levittäytymiselle koko 
EU-alueelle on ollut erityises-
ti laidasta laitaan vaihtelevat 
kansalliset käytännöt rahasto-
jen kohtelussa esimerkiksi re-
kisteröinnin suhteen. Koska 
kyseessä on nimenomaan eu-
rooppalainen passi, vaati par-
lamentti vahvempaa roolia 
eurooppalaiselle viranomai-
selle näiden kansallisten käy-
täntöjen yhtenäistämiseksi. 
Tulevaisuudessa esimerkiksi 
rahastoilta rekisteröitymiseen 
vaadittavat dokumentit ovat 
samat kaikissa jäsenmaissa. Tä-

mä oli parlamentille tärkeää.
 Nyt uudistuvalla lainsää-
dännöllä helpotetaan rahas-
tojen rekisteröitymistä ja var-
mistetaan esimerkiksi, ettei 
kukin kansallinen viranomainen  
vaadi rahastoilta perusteet-
tomasti kansallisia rekiste- 
röinti- ja valvontamaksuja.  
Lisäksi myös isommille rahas-
tonhoitajille (AIFM-direktii-
vin mukaisesti rekisteröity-
neille) avataan mahdollisuus 
hallinnoida EuVECA/SEF -ra-
hastoja, minkä lisäksi rahasto-
jen mahdollisuutta antaa fol-
low-up -rahoitusta lisätään.

KULUTTAJIEN SIJOITUS-
MAHDOLLISUUKSIA TULISI 
LISÄTÄ
Olisin itse toivonut, että ris-
kipääomarahoitusta olisi as-
teittain avattu myös aihepiiriä 
tunteville piensijoittajille. Nyt 

Huomattavaa on kuitenkin se, ettei  
riskinotto sinällään ole ongelma - niin 
kauan kun riskin ottajalle on selvää otta-
mansa riskin luonne ja suuruus. Lainsää-
dännöllä tulisikin varmistaa nimenomaan 
se, että puututaan riskien monimutkai-
suuteen ja ymmärrettävyyteen sen si-
jaan, että riski yritettäisiin kokonaan 
”säädellä pois”.
 
EUROOPPA TARVITSEE 
LISÄÄ RISKIPÄÄOMAA
Meillä Euroopassa tarvitaan kipeäs-
ti enemmän koko sisämarkkina-alueella 
toimivia bisnesenkeleitä ja riskipääoma-
rahoitusta. Oman vastauksensa tähän 
antaa keväällä 2017 valmistunut riskipää-
omarahoitusta koskeva lainsäädäntöuu-
distus, jonka neuvottelijana toimin Eu-
roopan parlamentin puolelta. 
 Eurooppalainen talous on äärimmäi-
sen riippuvainen perinteisestä pankkira-
hoituksesta. Pankkien mahdollisuudet 
rahoitukseen ja yritysten rahoitustar-

peet eivät tunnu kohtaavan: tarvitaan monipuolisempia rahoitus-
lähteitä. Ongelmana on 
erityisesti uusien, innovatii-
visten – ja tätä kautta myös 
riskialttiiden – ideoiden, 
projektien ja yritysten ra-
hoitus.
 EU:n riskipääomamark-
kinat laahaavat edelleen 
kaukana lähimmän vertailu-
kohtamme, Yhdysvaltojen, 
jäljessä: investointimäärien 
osalta EU:n markkinat ovat 
noin viisi kertaa pienem-
mät kuin Atlantin takaiset. 
Eurooppalaiset riskipää-
omamarkkinat ovat sirpa-
loituneet kansallisiksi, mikä 
myös rajoittaa täällä toimi-
vien rahastojen kasvua. 
 Ongelmaksi tämä muo-
dostuu erityisesti silloin, 
kun rahasto on päässyt ta-
voitteeseensa: löytänyt toimivan idean ja yrityksen. Vahvassa kas-
vuvaiheessa oleva start-up kaipaa usein juuri nopeimman kasvun 

piensijoittajille on tarjolla yhä 
enenevässä määrin sääntele-
mättömiä sijoitusmuotoja ku-
ten joukkorahoitus tai vertais-
lainat. Näissäkin sijoittajan on 
mahdollista menettää kaikki 
säästönsä ja jossain tilantees-
sa säädelty, tarkalleen rajattu 
riskipääomarahoitus voisi ol-
la mielekkäämpi sijoituskohde. 
Avainasemassa on edelleen 
se, että sijoittaja ymmärtää ot-
tamansa riskin ja sen suuruu-
den.
 Jo viime vaalikaudella alka-
nut lainsäädäntötyö piensijoit-
tajille tarjottavien paketoitujen 
sijoitustuotteiden osalta jatkui 
vuoden 2016 loppuun. Kiistaa 
aiheutti erityisesti se, missä 
muodossa erilaisista sijoitus-
tuotteista tarjottava tieto tulisi 
piensijoittajille tarjoilla. 
 Niin kutsutusta avaintieto-
lomakkeesta tulisi käydä sel-
väksi tuotteen luonne, ris-
kipitoisuus ja kustannukset. 
Ongelmana on usein riskin si-
jaan se, että tuotteeseen on 
leivottu korkeat hallinnointi-
kustannukset, jotka syövät kai-
ken mahdollisen tuoton. Itsel-

leni tärkeää lainsäädännössä 
olikin erityisesti erilaisten kus-
tannusten läpinäkyvyys.
 Vuonna 2018 voimaanas-
tuvaa lainsäädäntöä tarvitaan. 

Meillä Suomessakin nousee 
edelleen tasaisin väliajoin julki-
suuteen tapauksia, jossa pien-
sijoittajille on myyty näille täy-
sin sopimattomia tuotteita, 
joiden luonnetta ja riskiä sijoit-
taja ei ole ymmärtänyt. Myös 
sijoitustuotteiden kauppaa 
koskevat säännöt uudistuvat 
piakkoin. 

Talous- ja finanssikriisi paljasti karulla tavalla 
kansainväliseen finanssijärjestelmään kätkey-
tyneet monimutkaiset riskit. Ongelmana oli 
erityisesti läpinäkyvyyden ja valvonnan puute. 
Näihin on kriisinjälkeisellä lainsäädännöllä 
pyritty tarttumaan. Suurin osa tästä Euroopan 
unionissa hyväksytystä lainsäädännöstä 
perustuu kansainvälisiin, G20-kokouksissa 
sovittuihin periaatteisiin.

 
Olemme pohtineet Sirpan 
kanssa yhdessä mitä siirtymä 
kiertotalouteen tarkoittaa eri 
maille ja miten Suomi voisi 
olla suunnannäyttäjä. Sirpa 
on aina auttanut meitä kun 
tarvitsemme tietoa EU:n 
ohjelmista, toimenpiteistä 
tai kontaktihenkilöistä. 
Tiimissämme arvostamme 
Sirpan rohkeutta: sanoa 
suoraan mitä mieltä on 
asioista ja myös saada asiat 
tapahtumaan. MARI PANTZAR 

JOHTAJA, SITRA
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Epäilyjä rahanpesusta, veronkierrosta ja veropetoksista 
käsittelevä väliaikainen PANA-tutkintavaliokunta sai alkunsa 
vuoden 2016 keväällä julkaistusta Panaman paperit-tieto-
vuodosta. Vuoto paljasti kuinka laajalle levinnyttä yritysten 
ja yksityishenkilöiden harjoittama verojen ja lakien kiertä-
minen offshore-yritysten kautta on. Panaman paperit ja 
PANA-tutkintavaliokunta ovat jatkumoa vuoden 2014 
Luxemburg-vuodoille ja veropäätöksiä käsitelleelle  
TAXE-erityisvaliokunnalle.

Verovuodot tukitaan 
läpinäkyvyydellä ja yhteistyöllä

”Meillä puhutaan aivan liian vähän biotalouden uusista innovaatioista, ja niihin myös panostetaan aivan liian 
vähän. Tarkoitan vaatteita, biopohjaisia lääkkeitä, kemikaaleja, kantasolujen elatusalustoja ja niin edelleen. 
Niihin pitää varata kapasiteettia.” HELSINGIN SANOMAT 29.4.2017

Vuonna 2016 Panaman papereiden innoittamana 79 maassa käyn-
nistettiin selvityksiä veroväärinkäytöksistä, yli 6500 veronmaksa-
jaa ja yritystä alettiin tutkia, ja yli 100 miljoonaa euroa maksamat-
tomia veroja kerättiin takaisin. Taistelu veronkiertoa ja epäselviä 
verotusjärjestelyitä vastaan etenee, mutta kunnianhimon tason 
tulisi olla korkeampi ja päämääränä finanssijärjestelmän läpinäky-
vyyden lisääminen maailmanlaajuisesti. G20-maiden valtiovarain-
ministerien aloitteesta OECD julkaisi kesällä 2013 toimintasuun-
nitelman (BEPS) veropakoilun estämiseksi. Projektin pääperiaate 
on, että verot tulee maksaa sinne, missä yrityksen taloudellinen 
toiminta tosiasiallisesti tapahtuu. Tarvitsemme läpinäkyvyyttä, sel-
keämpiä sääntöjä ja tehokkaampia verotusjärjestelmiä. 

SUURIMMAT HAASTEET VEROTUKSEN OSALTA OVAT:

TIETOJENVAIHTO: Nyt otetut askeleet eri maiden verottajien vä-
lisen automaattisen tietojenvaihdon osalta ovat oikeansuuntaisia. 
Todellinen automaattisuus tosin vaatisi tietojen kulkemisen aidon 
omistajan pohjalta suoraan maksajalta pankkien välityksellä kysei-
sen maan verottajalle. Tätä varten tulisi myös luoda EU-tasoinen 
henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmä, joka helpottaisi 
verovelvollisten yksilöintiä.

VEROKOHTELUN EROAVUUDET: Jos EU-jäsenvaltio on tekemis-
sään verosopimuksissa sitoutunut jättämään tietyn tuloerän ve-
rottamatta, on huolehdittava siitä, että tällaista sitoumusta so-
velletaan ainoastaan silloin, kun erä on veronalainen toisessa 
sopimuspuolessa.

SIIRTOHINNOITTELU: Valtaosa siirtohinnoittelun ongelmista rat-
kaistaisiin yhteisellä yhdistetyllä yhtiöveropohjalla (Common Con-
solidated Corporate Tax Base, CCCTB). Se ei tarkoittaisi yhte-
näistä veroprosenttia, vaan sitä, että laskentatapa useammassa 
EU-maassa toimivien suuryritysten veroille on sama.

VEROPARATIISIT: Veroparatiisiksi luokiteltavat alueet tulisi aset-
taa EU:n yhteiselle mustalle listalle ja jäsenmaiden olisi evättävä 
kaikki valtiontuet ja oikeus osallistua julkisiin hankintoihin niiden 
yritysten osalta, jotka toimivat veroparatiiseista käsin. Lisäksi toi-
miluvat tulisi peruuttaa veroparatiiseissa toimivilta rahoituslaitok-
silta sekä rahoituslaitoksilta jotka neuvovat yrityksiä sijoittamaan 
veroparatiiseihin.

JULKINEN MAAKOHTAINEN RAPORTOINTI: Suuret kaivannais- 
ja metsäalan pörssiyhtiöt sekä pankit on jo velvoitettu ilmoitta-
maan maakohtaisesti toimintansa olennaisimmat luvut, kuten liike-
vaihdon ja maksamansa verot. Raportointivelvoite tulee laajentaa 
koskemaan kaikkia EU:ssa toimivia suuria yrityksiä, näin ollen kan-
nustaen välttämään epäselviä verotusjärjestelyitä ja lisäten yhteis-
kunnan luottamusta verotusjärjestelmien oikeudenmukaisuuteen.

 PANA-valiokunnan työ jatkuu vielä vuoden 2017 loppuun asti. 
On ehdottoman tärkeää, että tutkintavaliokunnan löydökset ote-
taan vakavasti ja että niihin reagoidaan myös lainsäädännöllä. Mut-
ta on selvää, että taistelu veronkiertoa ja huonoja verotuskäytäntö-
jä vastaan ei siihen lopu, vaan tarvitsemme parlamentin, komission 
ja jäsenmaiden saumatonta yhteistyötä niiden kitkemiseksi.

EU:ssa verotusta koskevat päätökset tehdään yksi-
mielisesti. Parlamentilla on vain neuvoa-antava rooli. 
Lähestulkoon ikuisuushaaste onkin saada jäsenmaat liik-
kumaan aidosti verotuskannoissaan. Ainoa tapa kitkeä 
veronkiertoa on valtioiden välisen yhteistyön tiivistä-
minen. Muuten ne yksityishenkilöt ja yritykset, jotka 
haluavat ja pystyvät järjestelemään veronsa laillisuuden 
ja laittomuuden välistä harmaata aluetta hyväksikäyt-
täen, tulevat niin jatkossakin tekemään.

Ruoka on yksinkertaisin 
ympäristöteko
Meillä kaikilla on vallanku-
mouksen mahdollisuus 
omassa kotipiirissämme, 
omassa keittiössämme. 
Mitä paremmin maistuvia 
ruokia onnistumme 
loihtimaan ekologisesti, 
eettisesti, terveellisesti, 
turvallisesti ja edullisesti, 
sen kestävämmällä pohjalla 
on ruuantuotanto ja 
väestön terveys. 

Teemme jokainen ruokaa kos-
kevia päätöksiä päivittäin, ku-
luttajina ruokakaupoissa, 
asiakkaina ravintoloissa, kahvi-
loissa tai työpaikkaruokaloissa. 
Kuluttajan valinnoilla on mer-
kitys ruokajärjestelmän saa-
vuttamiseksi, joka suosii ter-
veyttä, ympäristöä, kukkaroa 
ja reilua tuotantoa. Vastuulli-
nen kuluttaja vaatii näitä valin-
toja - laatua, luomua, läheltä 
- kaupasta ja kuntansa julkisil-
ta hankinnoilta, sekä työpaik-
kansa ruokapalveluilta. Ku-
luttajan tekemällä päätöksillä 
vaikutetaan koko ruokajärjes-
telmän ketjuun aina ruoka-ai-
neksien alkuperästä ruokahä-
vikkiin saakka. 
 Tämän hetkinen ruokajär-
jestelmämme on kriisissä, jos-
ta kärsii luonto, ilmasto, eläin-
ten hyvinvointi ja vastuulliset 
tuottajat. Tuotamme maail-

massa ruokaa 14 miljardille 
ihmiselle. Lähes puolet siitä 
menee hukkaan. Maankaap-
pausmaalla kasvatetut elintar-
vikkeet uhkaavat kehitysmai-
den tuottajien toimeentuloa 
ja terveyttä. Torjunta-aineet, 
haitta-ainejäämät, lisäaineet ja 
ravintoarvojen köyhtyminen 
verottavat syöjiensä terveyttä 
samalla, kun vastuulliset tuot-
tajat kamppailevat toimeentu-
lon kanssa. 
 Yksi ruoka-annoksen eet-
tisyyttä, ekologisuutta ja ter-
veellisyyttä määrittävistä te-
kijöistä on ruoka-aineksen 
alkuperä. Ruoka-ainesten alku-
perällä on merkitystä sen ym-
päristövaikutukseen.  Maail-
maa ympäri reissannut liha tai 
riisi rasittaa sekä ilmastoa et-
tä luonnon monimuotoisuut-
ta. Annoskokojen tarkkailemi-
sen lisäksi tulisi muistaa, että 
on suuri ero siinä, meneekö 
hävikkiin muualta tuotua lihaa 
vai kotimaista luomuohrattoa.
 Kaikki liha ei ole samanar-
voista. Eläinten kohtelu esi-
merkiksi rajat ylittävissä pit-
kissä kuljetuksissa on usein 
sietämätöntä. Se nauta on 
erilainen, joka on kasvatet-
tu sisätiloissa tehotuotannos-
sa geenimanipuloidulla soijalla 
kasvatettuna kuin se, joka on 
laiduntanut ulkona luomuruo-
kinnalla. Luomunauta edus-
taa mini-kiertotaloutta: lehmä 

”Minusta olisi Suomen etu, jos ilmastonmuutosta ei tulisi ja meidän biokuitumme menestyisivät 
maailmanmarkkinoilla peevelin hyvin.” HELSINGIN SANOMAT 29.4.2017

lannoittaa laidunmaataan, tal-
loo lannan jolloin ei synny yh-
tä paljon hiilidioksidipäästöjä 
ja päästää ilmakehään vähem-
män metaania. 
 Tällä hetkellä syömme pal-
jon suosituksia suuremman 
määrän lihaa. Vähentämällä li-
han päivittäistä syöntiä, ja kor-
vaamalla sen kausivihannek-
silla, juureksilla ja kotimaisella 
järvikalalla, on myös helpom-
paa venyttää pennejä satun-
naiseen luomulihan ostami-
seen.  
 Kuten niin monella muul-
la elämänalalla, ei ruokaakaan 
tulisi hahmottaa vain palana, 
vaan osana kokonaisuutta. Po-
litiikassa lokeroitumisen näkee 
ruokapolitiikan pirstaloitumi-
sena usean eri politiikkaloh-
kon alle. Sen sijaan, että meil-
lä on erikseen ruuantuotantoa 
koskevaa maatalous-, elintar-
vike- ja ympäristöpolitiikkaa, 
meidän olisikin luotava ruo-
kapolitiikka, joka ottaisi mo-
nipuolisesti huomioon ruuan-
tuotannon näkökulmia. 
 Elintarvikkeiden turvalli-
suuden- ja laadunvalvonnan 
takaamiseksi tarvitsemme 
tiukkoja eurooppalaisia ku-
luttajansuojastandardeja, oi-
keellisia elintarvikemerkintöjä 
sekä riittävää valvontaa. Tuo-
tantoeläimet ovat koko Euroo-
passa se eläinryhmä, joiden 
hyvinvointi kaipaa eniten ko-

hennusta. Kestävässä ruoka-
politiikassa taataan myös reilu 
ansio ruoan tuottajalle. Kor-
vaus kuuluu valtaosin sille, joka 
kantaa päävastuun ruoantuo-
tannosta. 
 Ruokavallankumouksen on-
nistuminen näkyy, kun ruoan 
syöminen on nautinto: hyvä ja 
kestävästi tuotettu ruoka on 
terveellistä, turvallista, ekolo-
gista, eettistä - ja ennen kaik-
kea myös taivaallista! 

Toimin luomulainsäädännön 
uudistustyössä ympäristöva-
liokunnan esittelijänä. Työn 
lopputuloksena ympäristöva-
liokunta esitti konkreettista 
luomutavoitetta EU-tasolle, 
parempaa valvontajärjestel-
mää, tiukempia vaatimuksia 
eläinten hyvinvoinnille sekä 
enemmän vastuuta saastutta-
jille tilanteissa, joissa luomu-
viljelyyn on ajautunut mukaan 
ei-toivottuja aineita. Luomu-
lainsäädännön uudistus on 
ollut pysähdyksissä jäsenmai-
den ja parlamentin välisissä 
trilogineuvotteluissa, joissa 
yritetään edelleen löytää 
etenemisen mahdollistavaa 
yhteisymmärrystä.

VAURAS EUROOPPA EKOLOGINEN EUROOPPA
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The MEP, who is not known for being complacent when the going gets a bit tough with the Commission, says 
that national governments also have a responsibility and should lead by example. CIRCULATE 24.4.2017

kaupungeista nautittavampia, 
lisäävät sosiaalisuutta ja ihmis-
ten välistä yhteenkuuluvuutta, 
ja myös kasvattavat alueiden 
taloudellista arvoa.
 Viheralueiden saavutetta-
vuus on tärkeä asia myös aja-
tellen erilaisia käyttäjäryhmiä, 
kuten eläkeläisiä, lapsia, vam-
maisia ja liikuntarajoitteisia. Pi-
hat, pientareet ja katot tulee 
suunnitella erilaisten ihmisten 
tarpeet huomioiden. Käyttäji-
en on oltava mukana suunnit-
telemassa hyvää ympäristöä 
itselleen aina taskupuistoista 
lasten luonnonmukaisiin leikki-
alueisiin.
 Vuosi 2016 oli virallinen vi-
hervuosi teemalla ”Minun 
maisemani - maalla ja kau-
pungissa”. Vihervuoden yk-
si tärkeimmistä tehtävistä oli 
lisätä meidän kaikkien tietoi-
suutta viheralueiden mer-
kityksestä ja siitä, että vaik-
ka usein otamme lähimetsän 
tai -puiston itsestäänselvyyte-
nä, viherympäristöt eivät syn-
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Avasin kansalliset Viherpäivät Jyväskylässä helmikuussa, jossa 
minulle myönnettiin Puutarhaliiton kultainen ansiomerkki 
työstäni Viherympäristöliiton puheenjohtajana.

Ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa enemmistö 
maailman ihmisistä asuu kaupungeissa. Myös yhä useampi 
suomalainen asuu rakennetussa ympäristössä, jossa myös 
luonto on merkittävältä osin ihmisten suunnittelemaa, 
rakentamaa ja hoitamaa. Ihminen tarvitsee henkisen ja 
fyysisen terveyden ylläpitämiseksi monipuolista viherym-
päristöä lähellä asuinpaikkaansa. Olennaisin haaste onkin 
miten onnistumme viherryttämään kaupunkimme.

Vihervuosi lisäsi  
tietoisuutta viherympä-
ristöjen tärkeydestä

Viheralueilla ja kasvillisuudel-
la, erityisesti puilla, on mo-
nia myönteisiä vaikutuksia 
kaupunkiympäristössä. Kasvil-
lisuus puhdistaa ilmaa, antaa 
suojaa kesällä tasaten lämpö-
tilaeroja, tuottaa happea ja si-
too hiilidioksidia, ja on koti ja 
ruoanlähde monimuotoisel-
le eläin-, lintu- ja hyönteislajis-
tolle. Myös hulevesien aiheut-
tamia tulvaongelmia pystytään 
ratkomaan luonnonmukaises-
ti kasvillisuudella. Viherretyt 
kaupunkiympäristöt lisäävät 

viihtyvyyttä naapurustoissa - 
myös niille jotka eivät muuten 
pääse nauttimaan viherympä-
ristöistä.
 Olemassa olevia viheraluei-
ta ei tule harkitsemattomasti 
muuttaa rakennusmaaksi ja 
uusilla kaavoitettavilla alueil-
la on varattava viheralueita ih-
misten lähiympäristöön. Kau-
punkien ydinkeskustoissa on 
lisättävä vihreyttä katoille ja 
seinille, pihoille, bussipysäkeil-
le ja ulkoliikunta-alueille. Li-
sääntyvät viheralueet tekevät 

ny tai säily itsestään. Kaavoi-
tuspolitiikka, rakentaminen ja 
liikenneratkaisut vaikuttavat 
siihen, missä roolissa luonto 
on ympärillämme. Suuri osa  
kaupunkiprojekteista toteu-
tetaan julkisten hankintojen 
kautta ja siksi myös kaupun-
kien hankintasuunnitelmilla on 
strategista merkitystä – siitä, 
päätämmekö hankkia laadu-
kasta ja viihtyisää vai halpaa ja 
rumaa?
 Menestyksekkään valta-
kunnallisen vihervuoden jäl-
keen tavoitteenamme on ajaa 
vuoden 2020 nimeämistä eu-
rooppalaiseksi vihervuodeksi. 
Eurooppaan tarvitaan enem-
män ja parempia viherympä-
ristöjä ihmisten elinympäristön 
ja alueiden houkuttelevuuden 
parantamiseksi. Laadukkaam-
milla ja viihtyisämmillä elinym-
päristöillä on lukuisia positiivi-
sia kerrannaisvaikutuksia niin 
ihmisten elämänlaatuun kuin 
myös talouteen.

Kilpailukykymme ydin niin 
Suomessa kuin Euroopas-
sakin on vahva osaaminen 
ja työn hyvä laatu. Tämän 
kaiken taustalla ovat 
osaavat, motivoituneet 
opettajat ja laadukas, 
korkeatasoinen koulutus. 

Osaamisen ja  
opettamisen taso  
taattava

Tällä hetkellä kuitenkin 70 
miljoonalta eurooppalaiselta 
puuttuu riittävät luku- ja kir-
joitustaidot. Vielä useammalla 
on riittämättömät matemaatti-
set ja digitaaliset taidot. Noin 
47% suomalaisista työnanta-
jista on ilmoittanut pitävänsä 
haasteellisena oikeilla taidoil-
la varustettujen työntekijöiden 
löytämistä.
 Koulutuspoliittisissa ky-
symyksissä EU:n toimivalta 
on rajallinen. Jäsenvaltiot it-
se päättävät omasta koulutus-
politiikastaan. Koulutuspoliit-
tinen yhteistyö on kuitenkin 
EU-maiden etu jaettujen haas-
teiden edessä, kuten ikään-
tymisen, maailmanlaajuisen 
kilpailun ja teknologian kehi-
tyksen osilta. 
 Koulutus tulisi kirjata eu-
rooppalaiseen ohjausjaksoon, 
jolloin myös koulutuspolitiik-
kaa voitaisiin paremmin koor-
dinoida jäsenmaiden välillä. 
Koulutuksen korkea taso tu-

lisi taata kaikissa jäsenmais-
sa peruskoulutuksesta kor-
keakouluihin - ja pidemmälle, 
aikuiskoulutukseen saakka. 
Opettajankoulutuksen ja kor-
keakouluopetuksen minimita-
so pitäisi säädellä eurooppa-
laisella tasolla. Opettajat ovat 
avainasemassa koulutusohjel-
mien menestymisessä ja hei-
dän taitojensa ja osaamisensa 
ajan tasalla pitämiseen pitäisi 
investoida. 
 Koulutusjärjestelmän yksi 
tärkeimmistä tehtävistä on 
varmistaa, että koulutamme 
tulevaisuuden, ei menneisyy-
den osaajia. Yhden alan asian-
tuntijoiden sijaan meidän tulisi 
panostaa sellaiseen joustavaan 
osaamiseen, joka mahdollistaa 
monien uusien taitojen ja ky-
kyjen nopean omaksumisen. 
Elinikäinen koulutus pitää si-
sällään jatkuvaa mahdollisuut-
ta kasvattaa, uusia, tai muut-
taa taitoja ja osaamista.
 Eurooppalaisella tasolla tu-
lisi koulutusjärjestelmää myös 
kehittää tavalla, joka helpot-
taa liikkuvuuden koulutuksen 
ja työn perässä. Koulutuksen 
tulee olla joustavaa, että se ta-
voittaa koulutusta tarvitsevat 
heille sopivalla tavalla.
 Vaihto-ohjelmista, kuten 
Erasmus + - koulutusohjel-
masta, on saatu myönteistä 

palautetta siihen osallistuneil-
ta opettajilta kuin oppilailtakin. 
Vaihtoon lähdön mahdollisuus 
tulisi turvata myös ammatti-
korkeakouluopiskelijoille ja eri-
pituisille vaihtojaksoille. Erilai-
set omaa osaamista ja taitoja
kasvattavat kokemukset voivat
olla opettavaisia, ei pelkästään
teknillisten taitojen kannalta, 
vaan mukaan voi myös tarttua 
oman itsensä tuntemista, sosi-
aalisia kykyjä ja verkostoja.
 Tutkintojen vastaavuu-
den osalta meillä on vielä työ-
tä tehtävänä. Elinikäisen kou-
lutuspassin turvin ihminen 

voisi vapaammin yhdistellä eri 
tutkintoja ja osaamista. Tut-
kintojen yhteinen viitekehys 
mahdollistaisi taitojen tunnus-
tamisen muissakin jäsenmais-
sa. Myös kouluympäristön ul-
kopuolella opittuja taitoja 
tulisi huomioida paremmin. 
Suomessa esimerkiksi vapaa 
kansansivistystyö ja aikuiskou-
lutus ovat arvokkaita oppimi-
sen muotoja, joita pitäisi tu-
kea. 
 EU-tasolla tulisi tunnustaa 
koulutuksen strateginen mer-
kitys kansakuntiemme menes-
tyksen keskiössä.

Former Minister of the Environment for Finland Sirpa Pietikäinen is one of the driving forces behind the  
circular agenda in the Parliament, having acted as rapporteur in 2015, in the run-up to the adoption of the 
package. CIRCULATE 24.4.2017

Toimin Euroopan parlamentin elinikäisen koulutuksen 
yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Ryhmän tavoitteena 
on edistää aloitteita laadukkaan koulutuksen mah-
dollisuuden takaamiseksi jokaiselle. Ryhmä pohtii, miten 
voimme EU-tasolla varmistaa korkeatasoisen koulutuk-
sen, joka ei rajoitu ”virallisiin” koulutuslaitoksiin, vaan 
sisältää myös ammatissa oppimisen. Vuoden aikana 
järjestettävissä tilaisuuksissa toimijat kansalaisjärjestöistä 
Euroopan instituutioiden edustajiin keskustelevat 
elinikäisen koulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista. 
Yhteen kerätyillä suosituksilla pyritään vaikuttamaan 
koulutuksen ja opetuksen tason nostamiseen eurooppa-
laisella tasolla.

INHIMILLINEN EUROOPPA
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Onko  
sukupuolella väliä?

”Ihminen on epätäydellinen, mutta armo antaa sen anteeksi. On lohdullista, että armonkin 
voi ajatella monella eri tavalla.” HÄMEEN SANOMAT 8.1.2017

Melkein asialla kuin asialla on myös sukupuolinäkökulma. 
 Naisilla ja miehillä on edelleen yhteiskunnassa jossain mää-
rin eri roolit. Tämän kertovat meille tilastot ja tutkimukset. On 
nais- ja miesvaltaisia aloja. On erilainen taakanjako kodinhoidossa 
ja hoitotyössä, sekä lapsien että ikääntyvien sukulaisten suhteen. 
Naiset ja miehet käyttävät osittain erilaisia palveluja ja tarvikkeita, 
joka vuorostaan vaikuttaa myös heidän rahankäyttöönsä.
 Mikään maa ei vielä ole saavuttanut sukupuolten välistä ta-
sa-arvoa. Maailmalla sukupuolten väliset erot ovat usein vieläkin 
selkeämmät, kuin Suomessa. 
 Kuluneen vuoden aikana olen parlamentissakin joutunut use-
asti painottamaan, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. 
Täysistuntosalissa puolustin unkarilaisten naisten oikeutta tehdä li-
sääntymisterveyttään koskevia päätöksiä. Tasa-arvovaliokunnassa 
olen peräänkuuluttanut perusoikeudet takaavaa sekä perusturvan 
ja peruspalvelut turvaavaa lainsäädäntöä.
 Komission huhtikuussa esittämässä 20 sosiaaliseen pilariin 

kuuluvassa periaatteessa ja oikeudessa oli 
monta tasa-arvoa tukevaa avausta. Työn-
tekijän oikeus viiden päivän vapaaseen sai-
raan sukulaisen hoitamiseksi on tärkeä peri-
aatteellinen myönnytys omaishoitajille. Sen 
lisäksi pilarissa oli merkittävä direktiivieh-
dotus vanhempainvapaan takaamiseksi ja 
perheen ja työelämän yhteensovittamisen 
helpottamiseksi kummallekin vanhemmalle.
 Asialla on merkitys naisyrittäjyy-
dellekin. Naisyrittäjyyden haasteisiin liit-
tyy yhtäältä perhe- ja työelämän yhteen-
sovittaminen, jota voidaan helpottaa 
palvelunsaatavuudella. Lisäksi naisyrittäjien 
on vaikeampi saada rahoitusta ja heillä on 
pienemmät verkostot kasvun ja kansainvälis-
tymisen siivittämiseksi. Näistä keskusteltiin 
mm. johtamani parlamentin naisyrittäjyyt-
tä edistävän verkoston lounastilaisuudessa. 
Lounaalle osallistui Suomestakin suuri jouk-
ko, kun mukana olivat Suomen Yrittäjänais-
ten Brysselissä vierailulla olleet jäsenet. 
 Tein myös naisyrittäjyyttä tukevan 
erityishanke-ehdotuksen, joka hyväksyttiin 

tasa-arvovaliokunnassa. Pilottihanke tarjoaisi kohdennettuja hy-
väksi tutkittuja tukipalveluita naisyrittäjille ja lisäisi hyvien käytän-
töjen jakamista Euroopassa. Hankkeen toteutuessa saataisiin vih-
doin myös eurooppalainen nais-SLUSH tapahtuma järjestettyä.
 Kansalaisyhteiskunnalla ja kansalaisilla on paikka ja mahdolli-
suus vaikuttaa perusoikeuksien toteuttamiseen. Hallituksiin koh-
distuvalla paineella kansalaisten on itse vaadittava ja tehtävä  
EU:sta ihmisen - ja naisen - paras ystävä.

”Politiikka on muuttanut kuvaani. 
Mielestäni toinen ihminen toimii hyvin myös sielunpeilinä.” HÄMEEN SANOMAT 8.1.2017

ILMASTONMUUTOS VAIKUTTAA SUHTEETTOMASTI  
KEHITYSMAIDEN NAISIIN
Naisilla on edelleen suurempi vastuu perheestä, varsinkin las-
ten ja vanhusten hoidosta. Tähän kuuluu useimmiten myös ko-
dinhoito, ruoanlaitto ja puhtaanapito. 

 Mikään näistä ei onnistu ilman puhdasta vettä. Tilanne on 
suomalaiselle vaikea kuvitella. Että vettä ei tule putkista. Että 
pihakaivo on tyhjä. Että joet ja järvet monen kymmenen kilo-
metrin säteellä ovat kuivuneet, ja ettei taivaalta tule pisaraa-
kaan sadetta moneen kuukauteen. 
 Toimin tasa-arvovaliokunnassa ryhmäni naisten ilmasto-oi-
keudenmukaisuutta pohtivan raportin pääneuvottelijana. Suh-
teessa naisten tekemiin ympäristöön ja ilmastoon vaikuttaviin 
päivittäisiin perheen ja kodin kulutusta koskeviin valintoihin 
heitä ei ole otettu tarpeeksi mukaan ilmastomuutokseen vai-
kuttavaan poliittiseen päätöksentekoon. Tilanne on kärjistynyt 
kehitysmaissa ja ruohonjuuritasolla. Kehitysyhteistyöprojek-
teissa tulisi aktiivisesti luoda naisverkostoja ja kehittää kansa-
laisyhteiskunnan kapasiteettia ryhtyä ilmastonmuutoksenvas-
taisiin toimiin. Myöskään alkuperäiskansojen erityisosaamista 
ei arvosteta, eikä haasteita ymmärretä tarpeeksi hyvin. Ra-
portin kuulemistilaisuudessa puheenvuoron käyttänyt saa-
melainen nuori nainen peräänkuulutti vähemmistöryhmien 
maaoikeuksien kunnioittamista uusiutuvan energiatuotannon 
kaavoittamisessa.
Myös monen konfliktin perimmäinen syy löytyy jo nyt ilmas-
tonmuutoksesta. Samaan aikaan useammalle nykypäivän kon-
fliktille on tunnusomaista korkeammat siviiliuhrimäärät. Yhtälö-
nä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossakin ilmastonmuutos tulee 
synnyttämään muuttoliikkeitä. Meidän tulee hyvissä ajoin har-
kita, miten kohtaamme tämän ilmiön inhimillisellä tavalla. Se, 
että ihminen on joutunut lähtemään kodistaan pelastaakseen 
itsensä tai perheensä, ja nyt mahdollisesti luokitellaan paperit-
tomaksi, ei tee hänestä vähemmän ihmistä. 

MITÄ KONKREETTISTA VOIDAAN TEHDÄ 
TASA-ARVON SAAVUTTAMISEKSI?
1) Tutkimus ja tilastotieto: Tuki Euroopan tasa-arvotiedon insti-
tuutille EIGE:lle mahdollistaa ajankohtaisen tutkimustiedon tuot-
tamisen. Ymmärrys tasa-arvon tilasta ja siihen vaikuttavista teki-
jöistä lisääntyy tutkimustyön kautta. Esimerkiksi tilastotieteiden 
kautta ymmärrämme jakautumisen nais- ja miesvaltaisille aloille. 
Joissain maissa palkkatietojen pakollinen julkaiseminen on mah-
dollistanut nopeamman muutoksen saamista naisten ja miesten 
välisiin palkkaeroihin. 
2) Sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus tulisi olla vakiintunut 
osa ohjelmien, hankkeiden ja budjettien suunnittelua ja evaluoin-
tia niin EU- kuin kansallisellakin tasolla. Poliittiset päätökset vai-
kuttavat eri tavalla naisiin ja miehiin. Nämä vaikutukset tulee teh-
dä näkyviksi.
3) Sukupuolitietoinen budjetointi on vastaavanlainen hallinnolli-
nen työkalu, jolla saadaan näkyväksi budjettiin liittyvien päätös-
ten sukupuolivaikutukset. Työkalu mahdollistaa myös tavoitteiden 
asettamisen tilanteissa, joissa halutaan esimerkiksi kohdistaa tiet-
ty julkinen investointi erityisesti naisille tarkoitettuihin palveluihin.
4) Tavoitteena tulisi olla sukupuolten yhdenvertaisuus. Vapaaeh-
toiset sukupuolikiintiöt eivät ole olleet tehokkaita, niinpä niiden 
tulisi olla lakivelvoitteisia. 
5) Yhtä lailla sitovaksi tavoitteeksi tulee saada naisten ja miesten 
välisten palkkaerojen poistaminen.
6) Hyvinvointivaltion tulee taata tarpeelliset tukipalvelut naisten 
ja miesten yhdenvertaisen työn ja perheen yhteensovittamisen 
mahdollisuuden takaamiseksi. Luotettava ja läheltä löytyvä lasten-
hoito ja terveydenhoito ovat olennainen osa näitä tukipalveluita. 
Askeleita sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumi-
seksi tulee myös ottaa.
7) Työpaikoilla toteutettavat tasavertaisuusohjelmat ovat myös 
merkittäviä. Esimiesten kanssa yhdessä laaditut urakehitysoh-
jelmat esimieskokeilujaksoin ja koulutuksineen tulisi saada nais-
ten urasuunnittelun tueksi. Työmarkkinasopimusten pohjana teh-
dyissä työnvaativuusarvioinneissa tulisi varmistaa, että ne tukevat 
naisten ja miesten yhdenvertaista etenemismahdollisuutta. Myös 
naisten suosimista saisi harjoittaa useammin tasa-arvon saavutta-
miseksi.
8) Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan niiden seurantaa. Tä-
mä koskee yksittäisten mittareiden seurantaa pitkällä aikavälillä 
kehityssuuntien arvioimiseksi sekä tasa-arvon edistämiseksi kehi-
tettyjen ohjelmien vaikutuksen evaluointia ja muokkausta haluttu-
jen tulosten perusteella.

INHIMILLINEN EUROOPPAINHIMILLINEN EUROOPPA

Sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämisellä mahdol-
listettaisiin yli kuuden prosentin BKT: kasvu vuoteen 
2050 mennessä. (EIGE, 2016)

Suomen Yrittäjänaiset on tehnyt pitkään rakentavaa 
yhteistyötä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen 
kanssa naisten yrittämistä ja naisten tasa-
arvoa koskevissa kysymyksissä. Pietikäinen on 
valottanut asiantuntevasti EU-kuulumisia ja EU:ssa 
vireillä olevia lakialoitteita sekä liiton hallituksille 
että valtakunnallisille kokouksille. Yrittäjänaiset 
on arvostanut suuresti Pietikäisen tasa-arvoa 
edistävää toimintaa Euroopan parlamentin 
naisyrittäjäverkoston (IGWE:n) puheenjohtajana, 
sekä kansainvälisillä foorumeilla että kotimaassa. 
SEIJA ESTLANDER YRITTÄJÄNAISET

Sirpa Pietikäinen on monessa mukana ja perehtyy 
huolellisesti asioihin, joita hän vie eteenpäin. Sirpa on 
yksi Euroopan parlamentin omaishoidon intressiryhmän 
puheenjohtajista ja ainoana suomalaisena meppinä 
aktiivisesti sen toiminnassa mukana. Siitä suurkiitos! 
Sirpan iloinen persoona voimaannuttaa ja auttaa 
uskomaan yhdessä tekemisen voimaan.
MARJA TUOMI OMAISHOITAJALIITTO
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Sirpa Pietikäinen, a Finnish MEP and president of the European parliament’s Intergroup on the Welfare and 
Conservation of Animals, said: “These shocking revelations should be the final frontier for the European 
commission to take this seriously. We need EU strategy on this issue. Better law enforcement, agreement 
with supervision on slaughtering practices, with the goal of ending the transportation of living animals for 
slaughter to third countries.” THE GUARDIAN 1.3.2017

Hyvinvointi  
alkaa luonnon  
monimuotoisuudesta

TEHOKKAAMPIA TOIMENPITEITÄ ALLERGIA- JA  
ASTMASAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA HOITA-
MISEKSI TARVITAAN EUROOPAN TASOLLA
Noin 30 miljoonaa eurooppalaista sairastaa astmaa ja yli 300 000 
eurooppalaista kuolee hengityselinsairauksiin joka vuosi. Varsin-
kin eurooppalaisten lasten keskuudessa allergia- ja astma ovat ylei-
simpiä kroonisia sairauksia. Allergia ja astmasairaudet vaikuttavat 
henkilön hyvinvointiin, työkykyyn tai oppimistuloksiin. Yhteiskun-
nallisella tasolla allergia- ja astmasairauksien aiheuttamat kansanta-
loudelliset kustannukset ovat merkittäviä. 
 Suurin ja merkittävin vaikuttaja allergia- ja astmasairauksien 
kasvuun on ollut vähentynyt altistuminen, varsinkin lapsena, eri-
laisille luonnon mikrobeille, eläimille ja ruoka-allergeeneille. Tämän 
seurauksena vastustuskyky ei ole päässyt kehittymään. Luonnon 
monimuotoisuuden vaikutuksesta hyvinvointiimme yleisesti ja eri-
tyisesti hengityselinsairauksien ehkäisemiseen on mittavasti tutki-
mustuloksia. Monipuolisen ympäristön on todettu lisäävän ihmis-
ten vastustuskykyä.
 Niille, joilla jo on allergia- ja astmaoireita, kaupunkiympäristö-
jen köyhtymisellä ja huonolla ilmanlaadulla on ikäviä vaikutuksia. 
Ilmastomuutos on johtanut pidempään siitepölykauteen. Poltto-
ainehiukkaset ja muut ilmansaasteet ovat lisääntyneet, varsinkin  

kaupunkiympäristöissä. Suo-
messa yli tuhat ihmistä vuo-
dessa kuolee ennenaikaisesti il-
massa olevien epäpuhtauksien 
vuoksi.
 Terveyden kannalta on kii-
reellistä luoda asuin- ja eli-
nympäristöjä, joissa kaikki voi-
vat hengittää ilman pelkoa 
astma- tai allergiakohtauksis-
ta. Varsinkin kaupunkiympä-
ristöihin, joissa entistä enem-
män ihmisiä asuu, tulee tuoda 
eri luonnonmuotoja rakennus-
ten rinnalle. Erilaiset kaupunki-
viljelykset, mutta myös kontto-
rirakennusten viherryttäminen, 
ovat jo nousevia kehityslinjoja. 
Jokainen voi itse toteuttaa tä-
tä omien puitteidensa rajoissa, 
alkaen yhdestä kaktus-kukas-
ta aina vaikka taloyhtiön yhtei-

sen kattopuutarhan perustami-
seen. Rajana tällä hetkellä ei ole 
kuin mielikuvituksemme. Yk-
si tulevaisuuden uusi ja kasvava 
ala onkin kaupunkiympäristöjen 
vihertämisen suunnittelu ja to-
teutus. 

KAMPANJAN TAVOITTEENA 
SYNNYTTÄÄ KESKUSTELUA
Eurooppalaisella tasolla tulee 
allergia- ja astmasairauksiin rea-
goida lisäämällä tutkimusta, ja-
kamalla tietoa hoitotyöhön liit-
tyvistä hyvistä käytännöistä ja 
pitämällä huolta ympäristös-
tämme.
 Euroopan parlamentin al-
lergia- ja astmatyöryhmäs-
sä laukaistiin alkukeväästä 
eurooppalainen allergia- ja ast-
masairauksia koskeva vetoo-

mus. Tuhansien yksityisten ih-
misten, päättäjien ja järjestöjen 
allekirjoittamassa vetoomuk-
sessa peräänkuulutetaan te-
hokkaampia toimenpiteitä niin 
tutkimus- kuin hoitopuolella. 
Ennaltaehkäisyn lisäksi tavoit-
teena on lisätä tietoa ja kou-
lutusta astmahoidon paranta-
miseksi, potilaiden oikeuksia 
kunnioittaen. Taustalla oleviin 
laukaisijatekijöihin, kuten ilman-
laatuun, tulee myös puuttua. 
 Näistä asioista keskusteltiin 
myös Suomessa kesäkuussa jär-
jestetyssä Euroopan allergia-
tutkimusakatemian (European 
Academy of Allergy and Cli-
nical Immunology) EAACI:n 
kansainvälisessä kongressis-
sa. Tapahtuman järjestäminen 
Suomessa tarjosi mahdollisuu-

den jakaa suomalaista osaa-
mista. Toisaalta se myös kan-
nustaa Suomea eturintamaan 
allergia- ja astmasairauksien en-
naltaehkäisemissä ja hoidossa, 
ja esimerkiksi ottamaan tämän 
yhdeksi tulevan EU-puheenjoh-
tajuuskauden prioriteetiksi. 
 Pitämässäni puheenvuo-
rossa toin esiin Suomen kan-
sallisen allergiaohjelman edis-
tyksellisen asennoitumisen 
allergioihin. Enää ei ajeta aller-
geenien välttämistä. Suomes-
sa siedätyshoitoa on kehitetty 
pitkälle, ja sillä on hyvin tulok-
sin monen lapsiperheenkin ar-
kea huomattavasti helpotettu. 
Vastaavaa lähestymistapaa olen 
ajanut Euroopan tasolla.
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”Tarvitsemme iloa elämään ja mahdollisuuksia havaintoihin ja oivalluksiin. Jokainen voi pohtia, mitä voisi 
tehdä läheiselle ihmiselle, joka ei enää itse pääse nauttimaan luonnosta ja muistuttaa myös päättäjiä siitä, 
että näihin asioihin pitää panostaa.” HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET 20.8.2016

 
 ”Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen työ kansanterveyden hyväksi niin Suomessa 
kuin eurooppalaisella tasolla on ollut poikkeuksellisen aktiivista ja tehokasta. Hän on 
erityisesti vaikuttanut allergian, astman, hengitystiesairauksien, mutta myös kaikkien 
tarttumattomien tulehdussairauksien (engl. non-communicable diseases, NCD) torjuntaan. 
Hän on järjestänyt EU-parlamentissa, Brysselissä tilaisuuksia yhdessä eurooppalaisen 
potilasjärjestön (EFA), Euroopan allergiajärjestön (EAACI) ja muiden toimijoiden 
kanssa. Näissä tilaisuuksissa on esitetty uusia ajatuksia kaupungistuneita yhteiskuntia 
uhkaavien kroonisten sairauksien syistä ja mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Hän on 
tukenut voimakkaasti käynnissä olevaa kansallista allergiaohjelmaa 2008-2018, josta 
on pitkälti hänen ansiostaan tulossa eurooppalainen malliohjelma. Sirpa Pietikäisen 
laaja ympäristötietämys on vaikuttanut siihen, että ympäristötutkijoiden ja lääketieteen 
tutkijoiden yhteistoiminta on vauhdittunut ja uudet näkemykset ovat alkaneet vaikuttaa 
myös viranomaistoimintaan. Hän on myös voimakkaasti tukenut Helsingissä kesäkuussa 
2017 järjestettävää maailman suurinta allergiakongressia. Kongressin yhteydessä on ns. 
EU-lounas, jonka hän avaa. Tilaisuudessa sovitaan jatkolinjauksista allergian ja astman 
aiheuttaman taakan vähentämiseksi.” 
TARI HAAHTELA
EMERITUSPROFESSORI, ALLERGIAOHJELMAN PUHEENJOHTAJA

Yhteistyömme EU komission ja parlamentin 
kanssa koskien kuluttajien kemikaaliturvallisuutta 
kosmetiikassa on ollut pitkälti mahdollista 
europarlamentaarikko Pietikäisen avulla. Pidän 
tärkeänä Pietikäisen roolia EU-parlamentissa 
toimivan Hormonihäiritsijät (Endocrine 
disruptors) – ryhmän puheenjohtajana näiden 
ongelmien ratkaisemiseksi. Pietikäinen on tuonut 
neuvotteluihin relevantit henkilöt sekä auttanut 
kontaktoinnissa Brysselissä, jotta tärkeää asiaa 
on voitu edistää yhteisvoimin. Ilman häntä moni 
kiireinen henkilö olisi jäänyt tavoittamatta. Olen 
myös ollut iloinen siitä, miten vahvasti hän on 
omistautunut tukemaan suomalaista (nais-)
kasvuyrittäjyyttä ja sparrannut tietokantamme 
hyödyntämistä EU-tasolla. Todellinen impact-
vaikuttaja!
KATARIINA RANTANEN COSMETHICS OY, TOIMITUSJOHTAJA
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Tilastot
1.6.2016–1.6.2017

Mietintö eurooppalaisista riskipääomarahastoista 
Mietintö arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta 
Mietintö verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa 
Mietintö kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen 
lisäämiseksi rahoituspalvelualalla 
Mietintö vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia  
sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista 
Mietintö naiset, sukupuolten tasa-arvo ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta
Lausunto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista
Lausunto ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja  
korjaamisen osalta
Lausunto sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä
Lausunto Keskeisistä näkökulmista romanien integroitumiseen EU:ssa ja  
mustalaisvastaisuuden torjumisesta

Kirjalliset kannanotot
Kirjallinen kannanotto kroonisiin  

hengityselinsairauksiin
Kirjallinen kannanotto neurologisista oireista ja kroonisista  

kivuista kärsivien henkilöiden työllistymiseen
Kirjallinen kannanotto sydämen vajaatoimintaan

Kirjallinen kannanotto turvapaikanhakijoiden mielenterveyteen
Kirjallinen kannanotto haavoittuvassa asemassa olevien 

yhteisöjen asunnon saantiin

Kirjalliset kysymykset 
Mikroteurastamot
Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta
Ehdotus tarkistetuksi asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 
Tukea ja näkyvyyttä Pride-kulkueille sekä muille julkisille hlbti-tapahtumille
Glyfosaatti
Suunnitelmat muuttoliikettä koskevan yhteistyön tekemisestä Libyan kanssa
Sosiaalisten syiden soveltaminen suden metsästyksen perusteena Suomessa
Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit
Sirkuksessa pidettävien luonnonvaraisten eläinten kuljettamista  
koskeva EU:n kielto
Suomen pienpanimoita koskevan direktiivin tulkinta
Länsi-Saharan kansainvälinen asema kansainvälisen ja EU:n  
lainsäädännön mukaisesti
Aluskierrätyslaitoksia koskevat vaatimukset
Yhteisautoilun ympäristöhyödyt
EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja  
torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen
Pyyntö unionin sisärajat ylittävistä puheluista ja tekstiviesteistä perittävien  
kohtuuttomien maksujen alentamisesta 
Mustalaisvastaisuuden torjunta
Luonnonvaraisten eläinten käyttämistä sirkuksissa koskeva EU:n kielto

Työmaana koko Suomi
Tärkeä osa työtäni on kiertäminen ympäri Suomea. Se 
antaa mahdollisuudet tavata ja keskustella niiden kanssa, 
joihin EU-lainsäädäntö vaikuttaa.

Hämeenlinna

Strasbourg

Bryssel

Yhteistyöryhmät
Mepin apuna lainsäädäntö- ja vaikuttamistyössä tärkeitä ovat erilaiset 
parlamentin taustaryhmät. Niihin kuuluu samoin asioista ajattelevia 
kollegoja, asiantuntijoita ja aktiiveja. Tässä muutamia esimerkkejä 
ryhmistä, joissa parhaillaan vaikutan ja jotka tukevat työtäni.

• Alzheimer Europe 
•  GlobeEU 
•  WWF hallintoneuvosto
•  Ruokaryhmä
•  Aktiivinen ikääntyminen, sukupolvien välinen  
 solidaarisuus & perhepolitiikka
•  Lasten oikeudet
•  Nuorisoasiat
•  Digitaalinen agenda
•  LGBTI-oikeudet
•  PK-yritysten mahdollisuuksia tarkasteleva  
 yhteistyöryhmä
•  Sosiaalinen talous, yhteiskunnalliset yritykset  
 ja -yrittäjyys sekä kolmas sektori
•  Eläinten hyvinvointiin keskittyvä työryhmä
•  Vammaisten oikeuksia ajava intressiryhmä

• Terveyspoliittiset ryhmät (mm. allergia,  
 osteoporoosi, syöpataudit, sydäntaudit,  
 diabetes, munuaistaudit, epilepsia)
• Naisyrittäjyyttä edistävä verkosto
• Elinikäisen oppimisen intressiryhmä
• Reilun kaupan edistäminen
• Omaishoitajien etuja ajava ryhmä
• Itämeren asioiden meppiryhmä

Kirjalliset
kannanotot
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Tel: +32 2 28 45264

Seuraathan minua myös
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