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Iloa lapsille kielen 
oppimisesta

Pitchaus

 ”Moomin Language School on digi-
taalinen kielikylpy 3–10-vuotiaille 
lapsille. Palvelun perusajatus on, 
että voimme tuoda sen globaalisti 

mihin tahansa päiväkotiin ja varhaisen oppimisen 
organisaatioon.

Lapset käyttävät itsenäisesti oppimissovellusta, 
jossa tarina kehittyy neljän vuoden ajan. Sovelluk-
sen avulla kasvatetaan sanavarastoa, kielioppia ja 
ääntämistä. Päivittäinen käyttöaika on vain 5–15 
minuuttia.

Toinen puoli palvelua on opettajan materiaalit. 
Niiden avulla se, mitä lapsi on oppinut, tuodaan 
sosiaaliseen vuorovaikutteiseen ympäristöön. Tämä 
tehdään kielen ympärillä olevien leikkien, laulujen, 
pelien ja muun aktiivisen toiminnan kautta.

Meitä ohjaa ajatus siitä, että kielitaidolla on 
globaalissa maailmassa valtavan suuri merkitys. 
Tällä hetkellä kuitenkin sadat miljoonat lapset 
ovat laadukkaan kielen oppimisen ulkopuolella. Me 
haluamme suoda yhä useammalle lapselle mah-
dollisuuden päästä osalliseksi oppimisen ilosta ja 
samalla tuoda palvelun saataville globaalisti isoille 
massoille. Sain tästä muistutuksen, kun thai-
maalainen opettaja kertoi silmät loistaen, kuinka 
vaatimattomista oloista oleville lapsille Moomin 
Language School on päivän kohokohta.

Playvation Oy on perustettu reilu kolme vuotta 
sitten ja olemme vasta aloittaneet kansainvälisty-
misen. Silti tuotettamme käytetään jo 11 maassa. 
Yritykselle kansainvälistyminen ja kasvu ovat isoja 
haasteita. Edellä mainittujen vauhdittamiseksi 
yhtiöllä on parhaillaan käynnissä ensimmäinen 
rahoituskierros.

Tavoitteemme on, että tämän vuoden loppuun 
mennessä palvelulla olisi 40 000 käyttäjää, nyt heitä 
on 7 000. Kasvutavoite on hurja. Toisaalta pelkäs-
tään Kiinassa 10:ssä suurimmassa yksityisessä päi-
väkotiketjussa on 1,4 miljoonaa lasta, joten yksikin 
kauppa voi muuttaa tilanteen nopeasti.

Kolme asiaa avaa meille ovia eri puolilla maail-
maa: Suomen hyvä maine koulutusosaamisessa, 
tutkitut oppimistulokset sekä Muumit. Olemme 
lisensoineet Muumi-brändin kielten opiskelua 
varten, ja hahmot tukevat oppimista. Olemme käyt-
täneet myös Team Finlandin palveluita, ja etenkin 
Aasiassa on tärkeää, että ulkoministeriö tukee 
yritysten markkinoillepääsyä.”

Anu Guttorm
toimitusjohtaja, Playvation Oy

2 minuutin myyntipuhe
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– Lähelläni on ihmisiä, jotka omalla kokemuksellaan 
ja osaamisellaan luovat uskoa silloin, kun se minulta 

meinaa loppua. Ja toisaalta he pitävät jalat maassa, kun 
liiketoiminta kiihdyttää eteenpäin, Anu Guttorm kiittää. 

– Hyvä tuote, 
Suomen maine ja 
Muumit avaavat 
ovia maailmalla.

Kuka?
Anu Guttorm,  

toimitusjohtaja

Mitä?
digitaalista kielten  
oppimista lapsille

Mikä?
Playvation Oy / Moomin 

Language School

Markkinat  
tällä hetkellä

11 maata, mm. Suomi, 
Turkki, Marokko, Malesia, 

Korea, Japani, Kiina.
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Sain lehden teeman pohdittavakseni vuodenvaihteessa, kun aloitin 
Kauppapolitiikka-median päätoimittajana. Suomi 50 vuotta OECD:ssa, 
taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä. Pakko tunnustaa, että 

mieleen nousi ajatus: ”Entä sitten?” Miten tämä nykyään ja tulevaisuudessa 
minuun tai suomalaisyrityksiin vaikuttaa, kuka järjestöstä hyötyy ja miten? 

Valtaosa nykypäivän suomalaisista saattaisi reagoida kanssani samoin, OECD:n 
 työ ei paljoa näy arjessamme. Käsissäsi oleva lehti avaa järjestöä monipuolisesti 
ja näyttää, miten se muokkaa myös yritysten toimintaympäristöä. Yksi haasta- 
teltavista luonnehtii sitä osuvasti ”hallitusten neuvonantajaksi”. Neuvonanta-
jathan eivät paistattele julkisuudessa mutta heidän analyysiaan ja neuvojaan 
kuunnellaan ja noudatetaan.

Suomessa parhaiten tunnetaan OECD:n vertailut, erityisesti koulutusjärjestel-
mää mittaava PISA-tutkimus, jossa loistamme kärkisijoilla. Mittausten kasvat-
tamalla maineella on merkitystä kansainvälisille markkinoille laajentumisessa, 
kuten uudelta ”Pitchaus”-palstaltammekin voit lukea. Palstalla esittelemme 
jatkossakin mielenkiintoisia, kansainvälistyviä suomalaisyrityksiä.  

OECD-teeman kunniaksi lehden päättää poikkeuksellisesti sarjakuva. Se on 
ote albumista, joka kertoo Suomen ja järjestön yhteisestä taipaleesta. Reilut 
viisi kymmentä vuotta sitten liittyminen järjestöön oli merkittävä avaus yhteis-
työn syventämiseen länsimaiden kanssa. 

Entä sitten? Mikä on OECD:n merkitys tulevaisuudessa? Ajassa, jossa totuutta 
haastetaan brexitissä, vaaleissa ja populistien kampanjoissa, kaivataan kipeästi 
luotettavan tiedon tuottajia, kuten OECD. Järjestön tuottaman tiedon pohjalta 
voimme tulevaisuudessakin verrata toimintaamme ja menestystämme muihin.

Luotettavaa tietoa välittää myös Kauppapolitiikka-lehti. Pääsin mukaan 
edeltäjäni aloittamaan uudistusprosessiin, jonka ensimmäinen tulos on käsis-
säsi oleva, uudistunut lehti. Isompia muutoksia on luvassa seuraavaksi verkon 
puolella. 

Lotta Nuotio
päätoimittaja

S UOM I  50 V UO T TA  OE C D :S SA 
– E N TÄ  S I T T E N ?

JULKAISIJA Ulkoministeriö   PÄÄTOIMITTAJA Lotta Nuotio, puh. 0295 351 505   TOIMITUSSIHTEERI Katri Källbacka, puh. 0295 351 793    
TOIMITUSNEUVOSTO Similä Ilkka-Pekka/um, Kamras Laura/um, Mölsä Jouni/um, Korhonen Tomi/business finland, Pentikäinen  
Leena/tem, Ranta Jannika/ek, Hietanen Kari/wärtsilä, Nuotio Lotta/um, Keinänen Markku/um   TOIMITUS Legendium    
TILAUKSET kauppapolitiikka.fi/tilaus   PAINATUS SP-Paino Oy  PAINOS 12 000 kpl   PAPERI MultiOffset 170/90 g/m2  

Pääkirjoitus
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Kanada  
laajentaa  
kauppa- 
suhteitaan
Kanada on alkanut laajentaa ja hajaut-
taa kauppasuhteitaan aiempaa aktii-
visemmin. Suomelle Kanadan pyrkimys 
kauppasuhteidensa laajentamiseen luo 
mahdollisuuksia erityisesti tällä hetkellä 
väliaikaisesti sovellettavan EU:n ja Kana-
dan välisen talous- ja kauppasopimuksen 
(CETA) kautta. CETA:n hyötyjä Suomelle 
ovat muun muassa tullimaksujen poistu-
minen, palvelumarkkinoiden avautuminen 
sekä tuotteiden kaksinkertaisen testaa-
misen väheneminen ja siitä syntyvät 
kustannussäästöt.

Kanadan ensisijaisena kauppa- ja 
investointikumppanina säilyy todennäköi-
sesti Yhdysvallat. Muutokset kansainvä-
lisessä kauppapolitiikassa ovat kuitenkin 
johtaneet tilanteeseen, jossa Kanada 
ei voi nojata ainoastaan Yhdysvaltojen 
markkinoihin. 

Lue lisää Suomen ja Kanadan 
välisistä kauppasuhteista sekä 
muiden Suomen edustustojen 
taloudellisesta raportoinnista:

Lyhyet

EU:n ja Japanin helmikuun alussa voimaantullut vapaakauppa-
sopimus koskettaa Japaniin suuntavien yritysten arkea miltei alasta 
riippumatta. Myös Suomen viennille tärkeä palvelukauppa selkeytyy. 
Suomen palveluviennin arvo Japaniin vuonna 2017 oli 720 miljoonaa 
euroa, ja palvelutuonnin arvo 261 miljoonaa euroa.

Sopimus sisältää määräyksiä rajat ylittävästä palvelukaupasta, 
luonnollisten henkilöiden maahantulosta sekä investointien vapaut-
tamisesta. Tämän lisäksi lainsäädännön läpinäkyvyys ja toimintaym-
päristön ennakoitavuus paranevat. 

Sopimuksella vahvistetaan säännöt sille, millä ehdoin yrityk-
set voivat toimia ja tarjota palvelujaan EU:n alueella tai Japanissa. 
Sopimuksen tavoitteena on syrjimättömyys, jonka mukaan toisen 
osapuolen yritykset voivat toimia samoin ehdoin markkinoilla kuin 
maan omat yritykset, ellei muuta sovita. 

Japani on sitoutunut siihen, ettei se aseta määrällisiä rajoituksia 
tai syrjiviä vaatimuksia esimerkiksi testaus-, tietokone-, insinööri- 
tai ympäristöpalveluille eikä myöskään tutkimus- ja kehityspalveluil-
le. Nämä ovat kaikki Suomelle tärkeitä palvelukaupan aloja.

Lisäksi sopimuksella vähennetään yrityksien tytäryhtiöiden perus-
tamiseen liittyviä esteitä. Myös investointeja vapautetaan pyrkimällä 
tasapuoliseen sijoittautumisoikeuteen, markkinoillepääsyn esteiden 
purkamiseen, sijoitusten kansalliseen kohteluun ja suoritevaatimus-
ten kieltoon.

Sopimus ei kuitenkaan kata investointisuojaa eikä investointi-
riitoja, joita koskevia neuvotteluja jatketaan.

Lue lisää:   
EU:n ja Japanin 

välinen kauppasopimus

R E I LU M PA A  PA LV E LU KAU P PA A

Selvitys EU:n kauppa- 
sopimusten vaikutuksista

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 
Etla ja ulkoministeriö alkavat 

selvittää EU:n vapaakauppa- 
sopimusten vaikutusta Suomen talouteen. 
Euroopan komissio on aiemmin arvioinut 
vapaakauppasopimusten vaikutuksia 
EU-tasolla mutta vaikutuksia juuri Suomen 
talouteen ei ole ennen tutkittu. 

EU:lla, ja Suomella sen jäsenenä, on 
kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia  
70 maan kanssa, ja ne ovat tärkeä osa 
Unionin kauppapolitiikkaa. 

Vapaakauppasopimukset ovat kes-
keisessä osassa talouskasvun ja työlli-
syyden turvaamisessa, joten sopimusten 
taloudellisten vaikutuksien arvioinnilla on 
tärkeä rooli tulevan politiikan tukemi-
sessa. Analyysin tärkein tavoite on tutkia 
vapaakauppasopimusten vaikutuksia 
kaupankäyntiin, bruttokansantuotteeseen 
ja työllisyyteen.

Lue l isää verkosta:  kauppapol it i ikka.f i
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VOI KO  BR I TAN N IA   
       SA A DA  BR E X I T I N  
J Ä L K E E N  PA R E M MAT  
      KAU P PA S OP I M U K S E T  
   E U -MA I DE N  KAN S SA?

” Jos päädyttäisiin sopi-
muksettomaan eroon, 
eli niin kutsuttuun ”no 

deal’iin” Euroopan unionista, se 
tarkoittaisi pitkiä keskusteluja 
ja laajoja neuvotteluja: Britit 
joutuisivat neuvottelemaan 

uudet sopimukset EU-maiden kanssa mutta sen 
lisäksi myös kolmansien maiden kanssa. Brittien 
ollessa EU-jäsenenä nämä kauppasuhteet ovat 
hoituneet EU-sopimuksen kautta. 

Tähän päivään mennessä Britannian kansain-
välisen kaupan ministeri Liam Fox on saanut 
aikaan ainoastaan seitsemän valmiiksi neuvotel-
tua sopimusta. Luku vastaa vain noin kymmentä 
prosenttia Britannian tarpeesta. 

Kaiketi on lopulta niin, että jos jokin yhteinen 
”diili” vielä syntyisi, niin silloin Iso-Britannia on 
jatkossakin käytännössä aika lailla tulliunionissa 
EU:n kanssa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
Iso-Britannia olisi osa sisämarkkinoita. Tällai-
sen tilanteen kanssa Britannia voinee kuitenkin 
elää, vaikka silti on kyseessä selvä heikennys 
verrattuna EU-jäsenyyteen. 

 Olipa kaikkien neuvottelujen lopputulos 
mitä tahansa, on Iso-Britannian tilanne taatusti 
huonompi, kuin mikä se oli Euroopan unionin 
jäsenenä. Brexiteer-porukan kauppapoliittiset 
haaveet ovat olleet silkkaa fantasiaa.” 

Sixten Korkman   

Taloustieteen emeritusprofessori

Iso kysymys

Silkkaa fantasiaa
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Lyhyet

Business Finland on aloittanut uuden Smart Life -ohjelman, joka 
auttaa suomalaisyrityksiä tarttumaan terveys- ja hyvinvointialan 
digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Digitalisaatio murtaa 
alan vanhoja toimintatapoja ja tuo samalla uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia.

Smart Life Finland edistää terveys- ja hyvinvointikentän digi-
taalista murrosta ja auttaa yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja 
julkisia toimijoita luomaan uudenlaisia terveyden ja hyvinvoinnin 
palveluja ihmisten arkeen. Ohjelma tarjoaa kohdennettuja viennin-
edistämispalveluja sekä rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaa-
tiotoimintaan yhteensä 80–100 miljoonan euron arvosta.

Nelivuotisen Smart Life -ohjelman tavoitteina on kaksinkertais-
taa terveys- ja hyvinvointialan pk-yritysten vienti, uudistaa alan 
liiketoimintaa ja luoda Suomeen vähintään neljä uutta miljardiluo-
kan liiketoimintaekosysteemiä eli kasvumoottoria.

www.businessfinland.fi/smartlifefinland

M I L J A R DI LUOKAN  TAVOI T T E I TA 
T E RV E Y S - J A  H YV I N VOI N T IA L A L L A

Hyödy puhtaan 
energian  
foorumista
CEM (Clean Energy 
Ministerial) eli Puhtaan 
energian ministerikokous 
on maailmanlaajuinen 
foorumi. Sen tavoitteena on 
edistää puhtaiden energiateknologioiden 
käyttöä, jakaa kokemuksia sekä 
kannustaa globaalisti siirtymistä puhtaan 
energian talouteen. Lue Smart Energy 
Finland -ohjelman johtajan Helena 
Sarénin blogi CEM:istä ja siitä 
kuinka suomalaisyritykset voivat 
hyötyä ohjelmasta.

Lue lisää:

Tesi sijoittaa  
kiertotalousyrityksiin

Pääomasijoitusyhtiö 
Tesi käynnistää 
ohjelman, jolla 
rahoitetaan 
kiertotalouden 
piiriin kuuluvia 
yrityksiä yhteensä 
75 miljoonalla 
eurolla. Suorien 

sijoitusten lisäksi tavoitteena on synnyttää 
Suomeen pääomasijoitusrahastoja, jotka 
sijoittavat kiertotalouteen.  

Lue l isää verkosta:  teamfinland.f i

Twiitit
@teamfinlandfi

Päivitimme #Venäjä'n-kaupan 
oppaan 16 kirjoittajan voimin. 
Tutustu & tilaa oma oppaasi: 
www.svkk.fi/palvelut/svkk-
julkaisut/ 

Viime vuonna @teamfinlandfi’in 
#MarketOpportunities -palvelun 
avulla aktivoitiin yli 2 500 yritystä 
ja tehtiin 590 uutta julkaisua.
www.marketopportunities.fi/ 



Smart Life -ohjelma tarjoaa  
vienninedistämispalveluja sekä  
rahoitusta tutkimus-, kehitys-  
ja innovaatiotoimintaan yhteensä 80–100

LUKEMA

miljoonan euron arvosta.
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Suomi osallistuu LUMI-nimisellä paviljongilla vuoden 2020 
maailmannäyttelyyn Arabiemiraateissa. Persianlahden maat ovat 

kasvava markkina-alue monilla Suomelle tärkeillä toimialoilla, 
kuten teknologiateollisuudessa. Maailmannäyttelyyn osallistumi-

sesta on hyötyä, sillä se vahvistaa yritysten asemaa ja näkyvyyttä 
alueella. Suomen Expo2020 -hankkeeseen onkin ilmoittautunut 

suuri joukko suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä. Kumppanuuksia on 
yhteensä jo lähes 40 ja yrityksiä lähes 100. Mukaan mahtuu vielä.

 lisätietoja www.expo2020.fi

LU M I -PAV I L J ON G I L L A  
MA A I L MAN NÄY T T E LYYN

Smart Mobility 
auttaa  

liikkumisen 
markkinoilla

Liikenteen, logistiikan 
ja liikkumispalvelujen 

maailmanlaajuiset markkinat 
ovat arvoltaan 6 500 miljardia 

euroa. Business Finlandin 
uusi ohjelma Smart Mobility 
auttaa suomalaisia yrityksiä 

hyödyntämään näitä valtavia 
markkinoita. Nelivuotinen ohjelma 

rahoittaa innovaatiohankkeita 
50 miljoonalla eurolla. Lisäksi 

ohjelma verkottaa alan toimijoita, 
tuottaa markkinatietoa, 

houkuttelee kansainvälisiä 
sijoituksia ja rakentaa globaaleja 

ekosysteemejä ja testialustoja 
Suomeen.

Lue lisää: 
www.businessfinland.fi/

smartmobility

Team Finland  
palveluksessasi
Tervetuloa Team Finlandin uusille sivuille! 
Katso markkinoiden mahdollisuudet, keskei-
simmät asiantuntija- ja rahoituspalvelut sekä 
delegaatiomatkat, ja tutustu myös verkoston 
organisaatioihin ja niiden palveluihin. Ver-
koston toimijat niin Suomessa kuin ulkomailla 
jakavat sivustolla tietoa tärkeimmistä asia-
kastapahtumista. Näissä tilaisuuksissa viennin 
ja kansainvälistymisen asiantuntijat tapaavat 
henkilökohtaisesti maailmanmarkkinoille 
tähtääviä yrityksiä.

www.team-finland.fi
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Y
atto eli vihdoin! Sekä Brysselissä 
että Tokiossa huokaistiin helpotuk-
sesta, kun EU:n ja Japanin välinen 
vapaakauppasopimus astui voi-
maan helmikuun alussa. Euroopan 
unionille sopimus on taloudellisesti 

merkittävin sen tähän asti neuvottelemista kauppa-
sopimuksista ja iso harppaus eteenpäin eurooppa-
laisten yritysten jalansijan parantamisessa Aasian 
kilpailluilla markkinoilla.

Japanissa sopimus on tärkeä erävoitto ennen 
kaikkea pääministeri Abelle, jonka talouden elvy-
tysohjelma ”Abenomicsin” yhtenä tavoitteena on 
ollut Japanin talouden rakenneuudistusten vauhdit-
taminen uusien vapaakauppasopimuksien avulla. 
Maailmanpolitiikan myllerryksessä sopimus lähettää 
lisäksi vahvan signaalin, että kaksi maailman 
suurimmista talouksista haluaa puolustaa avointa, 
sääntöihin perustuvaa kansainvälistä kauppaa. Syytä 
juhlaan siis riittää.

Kauppasopimuksien elinkaaressa voimaantulo on 
tärkeä merkkipaalu. Työ ei kuitenkaan lopu tähän. 
Oleellisinta on, että sopimusteksti realisoituu uusik-
si kasvumahdollisuuksiksi ja helpotuksiksi yritysten 
arkeen. Ja näitähän EU:n ja Japanin välinen vapaa-
kauppasopimus todella tarjoaa. 

Panostuksen paikka
Japani kiinnostaa suomalaisia yrityksiä mutta liike-
toimintaympäristö koetaan usein haastavaksi, kertoo 
Suomen Japanin-suurlähettiläs Pekka Orpana. 

– Japaniin kannattaa kuitenkin satsata. Meihin suo-
malaisiin suhtaudutaan Japanissa hyvin myönteisesti 

mikä edesauttaa luottamuksellisen suhteen rakenta-
mista. Kun sen saavuttaa, japanilaiset ovat luotettavia 
ja pitkäjänteisiä kumppaneita, Orpana toteaa. 

– Vientimahdollisuudet ovat nyt todella hyvät. 
Japanin talous on viime vuosina kehittynyt suotui-
sasti, mikä on entisestään parantanut laatutietoisten 
japanilaisten ostovoimaa.  Vapaakauppasopimus hel-
pottaa monella tapaa suomalaisten yritysten pääsyä 
Japanin markkinoille, hän jatkaa. 

Sopimuksen myötä tullit poistuivat tai laskivat 
heti helmikuun ensimmäisenä päivänä useissa 
Suomen viennille tärkeissä tuotteissa, esimerkiksi 
muovi- ja kemianteollisuuden aloilla. Myös useita 
EU-yritysten Japanin markkinoilla kohtaamia 
kaupan esteitä on raivattu. Lisäksi sopimus tuo 
läpinäkyvyyttä ja helpotuksia Japanin sääntely- 
ympäristöön. 

Uusia businessmahdollisuuksia avautuu myös 
Japanin ydinkaupunkien julkisissa hankinnoissa. 

– Vapaakauppasopimuksella vauhditetaan osaltaan 
työtä, jota Suomena teemme laajalla Team Finland 
-rintamalla yrityksiemme kansainvälistymisen tuke-
miseksi, suurlähettiläs Orpana korostaa.  

Tullivapaata ja sujuvampaa vientiä
Suomen vienti Japaniin on viime vuosina ollut 
kasvussa. Yrityksille kansainvälistymispalveluita 
tarjoavan Business Finlandin käynnissä olevista 
15 ohjelmasta jopa yhdessätoista Japani on yksi 
kohdemarkkinoista. Business Finlandin Japanin 
maa johtaja Pekka Laitinen kertoo markkinoiden 
mahdollisuuksia riittävän kirjaimellisesti maan ja 
taivaan väliltä, aina marjoista avaruusalaan. 

EU:n ja Japanin vapaakauppasopimus helpottaa 
suomalaisyritysten pääsyä 127 miljoonan ihmisen 
markkinoille.   Maria Kauko   iStock

Nousevien 
markkinoiden J A P A N I



Kovaa kauppapolitiikkaa
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J A P A N I

Tullit poistuvat 91% EU:n viennistä Japaniin ja 96% Japanin tuonnista EU:iin heti 1.2.2019. 
EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus astui voimaan 1.2.2019 – Mikä muuttui?

 FAKTA Ovi auki Japaniin

TULLIT POISTUVAT 

VIETÄESSÄ JAPANIIN  Mikä muuttui heti

Sopimuksen voimaantulon jälkeen tullit laskevat vähitellen myös muilta tuotteilta siten, että siirtymäaikojen (<15v.) jälkeen 97% 
EU:n viennistä Japaniin ja 99% Japanin tuonnista EU:iin on tullivapaata.

TUOTAESSA JAPANISTA  Mikä muuttui heti 

Kemianteollisuuden  
tuotteet    
3 – 6 %  0% 

Vaatteet      
5–11 %  0% 

Kemianteollisuuden  
tuotteet    
<6,5 %  0% 

Perämoottorit    
4,2 %-6,4 %  
0 %

 

VIETÄESSÄ JAPANIIN  Mikä muuttuu siirtymäaikojen jälkeen

Puu ja puu- 
rakennustuotteet    
2-5 %  0 % (7 vuotta) 

Naudanliha    
38,5 %  9 %  
(15 vuotta)

  Kovat juustot    
29,8 %   0 %  
(15 vuotta)



TUOTAESSA JAPANISTA  Mikä muuttuu siirtymäaikojen jälkeen 

Henkilöautot   
10 %  0 %  
(7 vuotta) 

Moottoripyörät    
6 %  0 %  
(3–5 vuotta)

  Televisiot    
14 %   0 %  
(5 vuotta)
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– Suomalaiset tuotteet todella kiinnostavat japa-
nilaisia. Sopimuksen myötä suomalaistuotteiden 
kilpailukyky paranee entisestään, joten kannus-
taisinkin yhä uusia yrityksiä tutustumaan Japanin 
tarjoamiin mahdollisuuksiin, Laitinen sanoo. 

Vapaakauppasopimus tuo helpotuksia yritysten 
arkeen miltei alasta riippumatta. Konkreettisia 
säästöjä yrityksille koituu esimerkiksi maatalous- ja 
elintarvikesektorilla, jossa korkeat tullit ovat rajoit-
taneet ulkomaisten yritysten markkinoille pääsyä. 
Siirtymäaikojen jälkeen noin 87 prosenttia EU:n 
maatalous- ja elintarviketuotteiden viennistä Japa-
niin on täysin tullivapaata. Sopimus yksinkertaistaa 
ja sujuvoittaa myös elintarvikkeiden hyväksyntä- ja 
tuontimenettelyjä. 

– Suomalaisilla elintarvikkeilla on Japanissa erittäin 
hyvä maine. Suomesta viedään Japaniin jo esimer-
kiksi sianlihaa, suklaata, juustoa, maitovalmisteita, 
marjatuotteita sekä alkoholijuomia, kertoo Food From 
Finland -ohjelman johtaja Esa Wrang. 

– Kasvupotentiaali on kuitenkin edelleen merkit-
tävä, erityisesti korkealle jalostettujen tuotteiden 
osalta, sillä Japanissa ostovoimaisia kuluttajia riittää. 
Elintarvikesektorilla kauppasopimus tuo helpotuksia 
erityisesti alan pk-yrittäjille, joihin tullit ja erilaiset 
kaupanesteet osuvat usein suhteellisesti eniten, 
Wrang jatkaa.

   
Sopimuksesta selkokielellä
Lompakoissa tuntuvaa hyötyä sopimuksesta on myös 
aloilla, joissa Japanin tekniset tuotevaatimukset ja 
sertifiointiprosessit ovat perinteisesti aiheuttaneet 
yrityksille päänvaivaa. Esteitä on siivottu muun 
muassa terveysalalla, jossa nopeasti vanheneva, mut-
ta terveystietoinen Japani tarjoaa yrityksille lukuisia 
liiketoimintamahdollisuuksia. 

Japani hyväksyi jo neuvotteluprosessien aikana 
terveysteknologiatuotteiden keskeisen kansainvä-
lisen laatujärjestelmiä koskevan standardin, minkä 
ansiosta yritysten sertifiointikustannukset Japaniin 
vietäessä ovat laskeneet. Japani on myös poistanut 
lääkkeiden ja terveysteknologian vientiä hankaloit-
taneen monimutkaisen ja päällekkäisen ilmoitusjär-
jestelmän. 

Yksittäiselle yritykselle yli 1600-sivuisen sopimuk-
sen yksityiskohtainen tarkastelu ei useinkaan ole 
mahdollista. Ulkoministeriön markkinoillepääsy-yk-

sikön päällikkö Marjut Akola kehottaakin yrityksiä 
tutustumaan sekä ulkoministeriön että yhteistyöta-
hojen verkkosivujen materiaaleihin. 

– Kauppasopimuksia neuvotellaan yrityksiä var-
ten, joten pyrimme tarjoamaan yrityksille mahdolli-
simman ajankohtaista tietoa siitä, miten sopimukset 
vaikuttavat juuri sinun yrityksesi arkeen, Akola 
kertoo. 

– Aina saa toki myös soittaa ja kysyä, hän lisää. 
Apu voi tulla tarpeen myös, kun kaikki ei suju 

odotusten mukaisesti. Vapaakauppasopimukset 
edellyttävät talouksilta aina tiettyä sopeutumis-
ta, mikä voi toisinaan ilmetä yllättävinä uusina 
esteinä tai haluttomuutena toimeenpanna sovittuja 
uudistuksia. Kiperien tilanteiden ratkominen onkin 
keskeinen osa sekä ministeriön että edustustojen 
kauppapoliittista arkea.  

– Sopimus ei muuta todellisuutta yhdessä yössä, 
mutta se tuo EU:lle uutta vipuvartta puuttua ongel-
matilanteisiin, suurlähettiläs Pekka Orpana toteaa. 

Vaikuttaminen on kuitenkin mahdollista vain, 
mikäli yritysten kohtaamat ongelmat tulevat tietoon. 

– Olemme täällä yrityksiä varten, joten kynnys 
yhteydenottoihin kannattaa pitää mahdollisimman 
alhaisena, Orpana rohkaisee. 

Kauppa- 
sopimuksien  
elinkaaressa  
voimaantulo  

on tärkeä  
merkkipaalu.
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Kävin Chilessä ja Intiassa. Ilmakehän 
kannalta ei toki hyvä asia, mutta 
toisaalta myös, mikäli hankkeet, joita 
tavoiteltiin toteutuvat, niin ilmake-

hämme kiittää. 
Business Finland on ollut aktiivisesti muka-

na kehittämässä Chilen digitalisaatioajattelua. 
Chile on maa, joka voi hyvinkin ottaa parempien 
internetyhteyksien kautta kerralla kunnon loi-
kan tuottavuuden ja kestävyyden eturintamaan 
Latinalaisessa Amerikassa. Maa on Uruguayn 
ohella maanosan parhaimmistoa talouden avoi-
muudessa, liiketoimintaympäristön vakaudessa, 
oikeusvaltion toimivuudessa ja korruption vähäi-
syydessä.  Suomea pidetään luontevana kumppa-
nina. Chile on monessa asiassa samanmielinen 
maa. Herätys yritykset!

Intiassa puolestaan suurlähetystömme on 
rakentanut aktiivisesti yhteyksiä Länsi-Bengalin 
osavaltioon.  On ollut hyvä oivallus lähestyä val-
tavaa maata pienemmissä palasissa. Länsi-Ben-
galissa on ”vain” noin 90 miljoonaa asukasta ja 
pääkaupunki Kalkutassa asukkaita noin Suomen 
verran. Jätteistä energiaan -konseptit ja päästöjä 
vähentävät tekniikat ja yritykset menivät kirk-
kaasti jatkoon. Tosin täälläkin kaivattaisiin inte-
graattoriyrityksiä. Ostajia kiinnostavat kokonai-
suudet. Myös rahoitusratkaisujen rakentamiseen 
olisi tilausta. Herätystä tässäkin!

Niin Chilessä kuin Intiassakin sai vastata  
brexit-kysymyksiin. Kovasti tuntui huolestutta-
van –  myös ihmetyttävän. Logiikka ei heillekään 
oikein auennut. EU nähdään kauempana parem-
min kuin me itse aina ymmärrämme. Maailmalla 
on menossa monta integraatioprosessia, ja EU:n 
sisämarkkinasaavutusta arvostetaan, vaikka 

presidentti Trumpilla onkin ihan oma, kah-
denvälisyyteen ja maksimipaineeseen pohjaava 
doktriininsa.  

Brexitin faktapuolella voi markkinoida Etlan 
tuoretta tutkimusta brexitin vaikutuksista 
Suomen kauppavirtoihin. Suomen viennistä 
Iso-Britanniaan kolmasosa on sellaista, joka me-
nee ensin johonkin muuhun maahan (useimmi-
ten Saksaan, Alankomaihin ja Irlantiin) ja siirtyy 
sieltä osana isompaa kokonaisuutta Iso-Britan-
niaan.  Suomen suorasta viennistä Iso-Britan-
niaan puolestaan 22 prosenttia päätyy osana 
jotakin isompaa johonkin muualle. Useimmiten 
USA:han, Saksaan ja Ranskaan.  Aikamoinen he-
räte arvoketjujen maailmasta ja avoimen kaupan 
tärkeydestä meille. 

Johtopäätös tästä on, että mikä tahansa rat-
kaisu, joka on vähemmän kuin Iso-Britannian 
nykyinen EU-jäsenyys, vaikuttaa arvoketjuihin. 
Yritämme toki saada aikaan sellaiset sopimus-
järjestelyt, joilla haitta minimoidaan, mutta ko-
konaan pois tätä haittaa ei saa millään. Eivätkä 
käynnissä olevat ja itävät kauppasodat tilannetta 
helpota.

On kuitenkin aina hyvä päättää johonkin 
positiiviseen. Helmikuun alusta tuli voimaan 
maailman suurin vapaakauppasopimus, EU:n ja 
Japanin välinen sopimus. Yritykset ovat hyvin 
heränneet tähän.  

Herätteitä

Keinänen Markku Keinänen  |  Alivaltiosihteeri  |  taloudelliset ulkosuhteet  |  ulkoministeriö

EU nähdään 
kauempana 

paremmin kuin 
me itse aina 

ymmärrämme.
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U
lkoministeriön palveluista vastaava 
alivaltiosihteeri Pekka Puustinen on 
vuoden vaihteessa palannut Suomeen. 
Hän katsoo hymyillen taaksepäin 
vuonna 2016 alkaneeseen jaksoon, 

jolloin hän toimi Pariisissa Suomen OECD- ja 
Unesco-suurlähettiläänä.

– Ammatillisesti se oli unelmatyö. Harva pääsee 
työhön, jossa voi seurata ehkä maailman merkittä-
vintä talouspolitiikan tutkimus- ja suosituslaitos-
ta, osallistua sen työhön ja ammentaa kaikkea sitä 
tietoa, mitä järjestö tuottaa, Puustinen kertoo.

Hän kuvailee, kuinka OECD:llä on käsi kehityk-
sen pulssilla. Järjestö on hyvä ennakoimaan kan-
sainvälisen talouden muutoksia ja analysoimaan 
niitä. Merkittävä lisäarvo tulee siitä, että järjestöä 
voi kutsua eräänlaiseksi hallitusten neuvonanta-
jaksi. 

OECD tarkastelee kattavasti samoja asioita, jotka 
ovat kansallisten hallitusten pöydillä. Kova ydin 
on talouspolitiikka, mutta järjestö on laajentanut 
toimintaansa lähes kaikkiin yhteiskunnan sek-
toreihin, ainoastaan puolustus- ja kulttuuriasiat 
jätetään sivuun.

– Jokainen maa kohtaa samanlaisia ongelmia 
kuten vaikkapa työn murroksen. Haaste on se, että 
OECD on parhaimmillaan ongelman kuvauksessa, 
mutta analyysi ei aina välttämättä suodatu selkeik-
si suosituksiksi. Hallitukset haluaisivat syvällisem-
piä neuvoja, Puustinen pohtii.

Suunta kadoksissa
Viime vuosien OECD:n yhdeksi suureksi saavutuk-
seksi Puustinen nostaa veronkiertoa estävän työn, 
kun tiedonvaihtoa on avattu verottajalle sekä eri 
maiden pankkisektorien välillä. Mukaan on saatu 
yli sata maata, joukossa myös sellaisia, jotka on 
mielletty veroparatiiseiksi. 

– Vertaispaine pakotti ne ruotuun. Tähän asti 
tämä on ollut menestys. Jatko riippuu siitä, kuinka 
maat toimeenpanevat muutokset. On laskettu, että 
tämä on tuonut lisää verotuloja eri maille jopa 80 
miljardin dollarin edestä, Puustinen summaa.

Myönteisistä saavutuksista huolimatta vasta-
tuultakin on ollut. Puustinen pääsi todistamaan, 
kuinka OECD:n suurimman jäsenmaksujen maksa-
jan kurssi kääntyi vallan vaihduttua maassa. 

– Yhdysvallat on muuttanut linjaansa monessa 
perustavaa laatua olevassa asiassa. Nyt maalla on 
sellaisia linjauksia, joita millään aiemmalla USA:n 
hallinnolla ei ole ollut. 

Yksittäisen maan suunnanmuutoksella on iso 
vaikutus, koska OECD:n päätöksenteko pohjautuu 
jäsenten konsensusnäkemykseen. Enää sellaista ei 
ole ollut. 

– Erilaiset näkemykset liittyvät vahvasti kansain-
väliseen kauppapolitiikkaan, investointeihin ja il-
mastopolitiikkaan. Viimeisissä ministerikokouksis-
sa ei ole enää pystytty sopimaan kommunikeoista.

Kommunikean muotoilu tuo mieleen tunkkaiset 
muistikuvat YYA-aikojen urhokkaista taisteluista 

Tärkeää ei ole vain se, mistä kansainvälisesti saadaan sovittua.  
Oleellista on myös, mistä ei voida sopia.
 Sami Laakso  Jari Härkönen

Maailmanpolitiikan  
ristiaallokossa

Lähikuvassa



– Suomen  
pitää mennä 
maailmalle.  

Me olemme aina 
kiinnostuneem-
pia maailmasta 

kuin maailma  
on meistä.
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– Ammatillisesti se oli unelmatyö, Pekka 
Puusinen kuvailee jaksoa Suomen OECD- 

ja Unesco-suurlähettiläänä.
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 Käsikäyttöistä 
kampanjointia

”Vuoden 2017 Unescon 
hallintoneuvoston kampan-
jasta tuli elämää suurempi 
harjoitus, kun emme olleet 
paria vuotta aikaisemmin 
päässeet YK:n turvallisuus-
neuvostoon. Suomi halusi 
paikoista yhden ja kävimme 
asiasta yhteispohjoismaista 
kampanjaa. 

Sen aikana tapasin 140 eri 
maan lähettilästä ja jokai-
selta oli tarve saada ääni. 
Kun aasialaisia piti hurmata, 
kehitin itselleni esityksen. 
Ajattelin, että se on tosi 
naiivi, mutta käytin sitä silti 
hyvin monta kertaa – vaikka 
jotkut toiminnalleni vähän 
hymähtivätkin.

Sen mukaisesti tapaami-
sissa osoitin aina kättäni ja 
sanoin, että Pohjoismaat 
ovat kuin käden viisi sormea. 
Kaikki ovat erilaisia ja jo-
kaisella on tehtävänsä, eikä 
ilman niitä pärjää. Yhdessä 
olemme vahvempia sanoin 
laittaessani käden nyrkkiin 
ja lopuksi ojensin yhteistyön 
vahvaa kättä. Esitys upposi 
erityisesti aasialaisten fi-
losofiaan. Ja kyllä me sillä 
esityksellä ääniä saatiinkin, 
Suomi valittiin hallinto-
neuvostoon korkeimmalla 
äänimäärällä.”
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sanamuotojen viilailuissa, joilla Suomi saatiin 
hivutettua hieman etäämmälle Neuvostoliitosta. 
Mitä merkitystä tämän päivän sanamuotojen 
viilailusta oikeasti on?

Puustinen ymmärtää, että aihe herättää kysy-
myksiä ja myöntää, että kommunikeat näyttävät 
helposti sanahelinältä. Silti niillä on arvonsa. Se 
ilmenee etenkin silloin, kun yhteistä lausumaa ei 
saada aikaiseksi.

– OECD ei ole enää pystynyt sopimaan seuraavan 
vuoden toiminnan painopistealueista. Siitä mistä 
ei päästä sopimaan, tarkoittaa että niissä asioissa 
maiden erimielisyydet ovat suuria, Puustinen sa-
noo ja muistuttaa, että samansuuntaista kehitystä 
on ollut myös G7:ssä ja APEC:ssa.

Yhteisen näkemyksen puute vaikuttaa myös 
OECD:n ulostuloihin, kun moniin asioihin ei ole voi-
tu ottaa kantaa. Eli jokaisella maalla on veto-oikeus?

– Periaatteessa näin. Isossa kuvassa on niin, että 
jos yksi maa on eri mieltä, asiat eivät tapahdu.

Tärkeät asiat agendalle
Maat haluavat saada jäsenmaksulleen vastinetta. 
Mikä sitten Suomen kannalta on tarpeellista ja 
hyödyllistä? Puustisen mukaan OECD tekee koko-
naisuudessaan paljon hyvää, mutta viime vuosina 
pinnalle nousseista aiheista Suomen näkökulmas-
ta keskeisiä ovat olleet esimerkiksi kiertotalous, 
tekoäly ja musta hiili.

– Mustan hiilen esiin nosto on yksi meidän 
ulkopoliittisista tavoitteista. Siitä ei oltu järjes-
tössä kovin kiinnostuneita, mutta tästä eteenpäin 
OECD tutkii, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia 
mustalla hiilellä on.

Isojen teemojen tarkastelun lisäksi OECD-
suurlähet tilään työ on myös paljon arkisempaa 
järjestön hallinnon kehittämistä. Suomi yhdessä 
muiden jäsenmaiden kanssa valvovat niin  
OECD:ssä kuin muissakin kansainvälisissä 
järjestöissä, että toiminnassa noudatetaan hyvää 
hallintotapaa ja että organisaation tehtävissä eri 
maiden edustus on tasapainossa.

– Jäsenmaat maksavat järjestön toiminnan ja 
me myös haluamme, että hallinto on kunnossa ja 
toiminta mahdollisimman läpinäkyvää.

Mielenkiintoisena tehtävänä Puustinen piti 
yhteistyön rakentamista suomalaisten toimijoiden 
ja OECD:n välille.

– Kiinnostusta Suomessa oli valtavasti, ja asian 
edistämiseksi tehtiin myös lukuisia maakun-

tamatkoja, joiden tuloksena alueiden toimijat 
kiinnostuivat lisää OECD:n tarjoamista mahdolli-
suuksista.

Syy kiinnostukseen on Puustisen mielestä selvä.
– OECD:n agenda on niin relevantti. Siellä 

pohditaan juuri samoja aiheita kuin täällä Suomes-
sakin. Aiheet, kuten verotus, terveys, koulutus, 
ympäristö ja kotouttaminen ovat myös hyvin 
lähellä ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Puustinen uskoo, että pienet maat hyötyvät 
OECD:stä enemmän kuin suuret maat jo pelkäs-
tään siitä syystä, että järjestön tutkimusresurssit 
ovat aivan toista luokkaa kuin mailla itsellään. 

Takaisin Helsinkiin
Pariisista Pekka Puustinen palasi tämän vuoden 
alussa Helsinkiin, suurlähettilään tehtävä vaihtui 
alivaltiosihteerin pestiksi. Työhuone sijaitsee 
Etelä-Esplanadilla Urho Kekkosen pääministeri-
aikaisen asunnon vieressä.

Puustisen tontille kuuluvien asioiden lista on 
pitkä: henkilöstöasiat, viestintä, kiinteistöt, infra, 
protokolla, kansalais- ja oikeuspalvelut.

– Tämä on ollut äärimmäisen kiinnostavaa, 
suorastaan energisoivaa, vaikka asiat saattavat olla 
aika vaikeitakin. 

Suuri haaste tulee budjetista. Viimeisen kymme-
nen vuoden aikana on säästösyistä jouduttu lopet-
tamaan yli kymmenen edustustoa. Tilannetta ei 
merkittävästi helpota se, että aivan viime vuosien 
aikana edustustoja on myös avattu.

– Suomen pitää mennä maailmalle. Me olemme 
aina kiinnostuneempia maailmasta kuin maail-
ma on meistä. Meidän pitää pystyä palvelemaan 
suomalaisia yrityksiä, elinkeinoelämää ja Suomen 
kansalaisia. Kysyntää ulkoministeriön palveluille 
on yhä enemmän.

Puustinen nostaa itse omaan tehtäväkenttäänsä 
kuuluvista asioista esiin myös henkilöstöpuolelle 
kuuluvat ikävät asiat. Ulkoministeriö on ollut esillä 
työntekijöiden kokemasta epäasiallisesta käytök-
sestä, työpaikkakiusaamisesta ja myös seksuaali-
sesta häirinnästä. 

– Näitä tapauksia ei saisi olla yhtään. Puutumme 
tapauksiin, mutta parantamista meillä on siinä, 
että kun aloitamme jossakin tällaisessa tapaukses-
sa prosessin, meidän on myös päätettävä linjauk-
sista ja toimittava määrätietoisesti sen mukai-
sesti. Ihmiset eivät saa jäädä epätietoisiksi siitä, 
tehdäänkö heidän asialleen mitään. 

Kuka?
Pekka Puustinen

Työtehtävä
Ulkoministeriön palveluista 
vastaava alivaltiosihteeri

Miten irti töistä
Perhe on parasta. On 

ihanaa olla ulkomaan-
vuosien jälkeen nyt 

yhdessä Suomessa ja 
viettää enemmän aikaa 

keskenämme.

Perhe
Vaimo ja 15-vuotias tytär

Lemmikki 
3-vuotias Jesper, joka 

on rodultaan Kleinspitz. 
Kuskasin Jesperiä kolme 

vuotta ympäri Eurooppaa. 
Se mahtuu hyvin kassiin  

ja on helppo matka- 
kumppani.
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T
aloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n tarkoi-
tus on kehittää jäsenmaidensa kestävää talouskasvua, edistää 
vapaakauppaa ja lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia. Tavoit-
teeseen se pyrkii muun muassa luomalla parhaita käytäntöjä 
ja tukemalla tutkimustoimintaa, laatimalla kansainvälisiä 
sääntöjä sekä antamalla suosituksia.

Suomen osalta kulunut puoli vuosisataa on ollut menestystarina. Siinä jä-
senyys OECD:ssä on ollut yhtenä vaikuttavana tekijänä.  Suomi on nyt täysin 
toista maata kuin vuonna 1969 – vai tunnistaisitko vielä vanhan Suomen?

Liittyminen OECD:hen oli merkittävä askel, kun Suomi pyrki 
lisäämään läntistä yhteistyötä. Puolen vuosisadan matka 
tähän päivään on ollut menestyksekäs. 
 Sami Laakso  Gettyimages, ingimage, iStock, Lehtikuva
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Suuri harppaus
hyvinvoinnissa

50 vuotta OECD:ssä

Suomen hyvinvointi on riippuvaista ulkomaankau-
pasta. Jos vienti törmää vaikeuksiin, se näkyy koko 
yhteiskunnassa. Tämä tuli karusti esiin, kun vuonna 
2009 tavaroiden ja palvelujen vienti supistui viides-
osalla. Pudotuksen jälkiä korjataan yhä korkeana 
työttömyytenä, valtion velkaantumisena ja me-
noleikkauksina. OECD:hen liittyminen oli merkkipaalu 
ulkomaankaupan kasvulle ja monipuolistumiselle. 
Tänään olemme osa EU:n sisämarkkinoita, käytössä 
ovat eurot ja EU-maiden osuus Suomen tavara-
viennistä on noin 60 prosenttia. OECD puolustaa 
vapaakauppaa. Sen merkitys korostuu näinä aikoina, 
sillä toisenlaisista väitteistä huolimatta kauppasotia 
ei ole helppo voittaa – häviäjiä kyllä löytyy helposti.

Vuonna 1969

24,2%

V I E N T I  RA K E N TA A  
H YV I N VOI N T IA

VIENNIN SUHDE 
BRUTTOKANSANTUOTTEESTA

Vuonna 2019

38,5%

Teema



FAKTA
OECD - Taloudellisen  
yhteistyön ja kehityksen  
järjestö
•  Perustettu 1961
•  Päämaja Pariisissa 
•  Suomi liittyi jäseneksi 1969
•  Jäsenmaita 36



19

Suomi on kivunnut maailman kärkimaiden 
joukkoon muun muassa kansalaisten 

elämänlaadussa, sosiaalisessa oikeuden-
mukaisuudessa, sukupuolten välisessä 

tasa-arvossa, koulutuksessa ja hallinnon 
läpinäkyvyydessä.
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Maa- ja  
metsätalous  

21 % 

 
Teollisuus ja  
rakennustoiminta  

35 %  

 
Palvelut 

44 %

1969 2019

ELINKEINORAKENNE

Maa- ja  
metsätalous  

4 % 

 
Teollisuus ja  
rakennustoiminta  

22 %  

 
Palvelut 

74 %

Nykyisin Suomi on palvelu- 
yhteiskunta. Palvelut työllistävät 

jo lähes kolme neljästä  
suomalaisesta.

Vielä viisikymmentä vuotta sitten suomalaisilla oli aivan toisella tavalla juu-
ret maaseudulla kuin nykyisin. Silloin harvaan asutulla maaseudulla taaja-
mien ulkopuolella asui vielä reilu kolmannes suomalaisista eli 36 prosenttia. 
Viime vuosina muutto kaupunkeihin on entisestään kiihtynyt, tällä hetkellä 
taajamissa asuu jo 86 prosenttia väestöstä.

Kaupungistumisen syy tai seuraus, mutta myös elinkeinorakenteessa on 
tapahtunut merkittävä muutos. 1960-luvun lopussa viidennes työikäisistä 
toimi maa- ja metsätaloudessa ja kolmannes teollisuudessa sekä rakenta-
misessa. Nykyisin Suomi on palveluyhteiskunta. Palvelut työllistävät jo lähes 
kolme neljästä suomalaisesta, ja maa- ja metsätaloudessa toimivien osuus 
on pudonnut neljään prosenttiin. Metsätalous on silti säilyttänyt suuren 
merkityksensä maan taloudelle, eikä maatalouden tuotannossakaan ole 
tapahtunut jyrkkää pudotusta. Tuottavuus on siis kasvanut. 

MA A- J A  M E T SÄTA L OU DE S TA 
PA LV E LUAM MAT T E I H I N



”Suomi voi pärjätä vain osaamisella” – fraasi on tuttu monesta yhteydestä, mutta sen 
mukaisesti vuosien varrella on pitkälti myös toimittu. Koulutukseen on panostettu ja on ollut 
tärkeää saada pienen kansan koko potentiaali käyttöön. Tässä olemmekin onnistuneet niin, 
että muissa maissa pidetään Suomea esimerkkinä. Yliopistoissa ja korkeakouluissa on tällä 
hetkellä runsaat 150 000 opiskelijaa, joista enemmistö on naisia. Vuonna 1969 opiskelijoita 
oli 55 000, joista miehiä oli 52 prosenttia ja naisia 48 prosenttia. Selkeimmin muutos näkyy 
ehkä tohtorintutkinnoissa. 
Viisikymmentä vuotta sitten 
ainoastaan 201 tieteenteki-
jää väitteli tohtoriksi, heistä 
29 oli naisia. Viime vuonna 
tohtorintutkinnon suoritta-
neita oli  1 750, joista naisia 
lievä enemmistö eli  
52 prosenttia.

KOKO  VÄ E S T ÖN  P O T E N T IA A L I 
KÄY T T Ö ÖN

Opiskelijoita

55 299
miehiä 52 %
naisia 48 %

Tohtorintutkinto 

201
miehiä 86 %
naisia 14 %

1969 2019

YLIOPISTO- JA  
KORKEAKOULUOPISKELIJOITA 

Opiskelijoita

152 299
miehiä 46 %
naisia 54 %

Tohtorintutkinto 

1 750
miehiä 48 %
naisia 52 %
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Vaurastuminen on näkynyt niin yhteiskunnan tarjoamina kattavam-
pina palveluina kuin myös kuluttajien elämässä. Monet tavarat, jotka 
olivat ennen varakkuuden ilmentymiä, ovat yleistyneet jokamies-
luokkaan. Lisäksi elämme nyt sellaisten tuotteiden keskellä, joita 
ennen ei esiintynyt edes scifi-kirjallisuudessa. Kehitys näkyy selkeästi 
autojen määrässä – puhumattakaan niiden teknisessä eteenpäin-
menossa. Kun viisi vuosikymmentä sitten Suomessa oli henkilöautoja 
runsaat 600 000, nyt niitä on jo yli 3,4 miljoonaa. Samassa ajassa 
sorateiden sankarit ovat siirtyneet asfaltille. Suomessa on nykyisin 
kestopäällystettyjä teitä lähes 51 000 kilometriä, kun niitä 1960-lu-
vun lopulla oli runsaat 13 500 kilometriä.

I H M I S E T OVAT VAU RA S T U N E E T

HENKILÖAUTOJEN 
MÄÄRÄ

1969
643 000

2019
3 423 000
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Hyvinvointi on paljon muutakin kuin rahaa ja tavaraa. 
Paremmat elinolosuhteet, lääketieteen kehitys ja työ 
kansanterveyden hyväksi ovat vaikuttaneet ihmisten 
terveyteen. Tulokset näkyvät selvästi esimerkiksi eliniän 
pitenemisenä – vaikka kehityksen myötä riesaksi on 
noussut myös niin sanottuja elintasosairauksia.

T E RV E T TÄ  P I T KÄ Ä  I KÄ Ä

ELINIKÄODOTE

miehet
 66 
vuotta

naiset
 74 
vuotta

1969
miehet
 79 
vuotta

naiset
 84 
vuotta

2019

LIITTYMINEN OLI VIRSTANPYLVÄS

Suomen liittyminen OECD:hen vuonna 1969 oli merkittävä avaus, kun 
Suomi hivuttautui ulos Neuvostoliiton vaikutuspiiristä ja syvensi yhteistyötä 
länsimaiden kanssa. Neuvostoliitto suhtautui Suomen aikeeseen epäilevästi, 
mutta tasavallan presidentti Urho Kekkonen lupasi Neuvostoliitolle toimia 
asian takuumiehenä ja allekirjoitti liittymisen 24.1.1969. Nykyisin OECD:n 
toimintakenttä kattaa laajasti talous- ja yhteiskuntapolitiikan alat. Suomella 
on pysyvä edustusto Pariisissa, ja Suomesta käy OECD-kokouksissa vuosittain 
yli 800 eri ministeriöiden ja laitosten edustajaa. Lisäksi Suomella on useita 
puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia OECD:n komiteoissa ja työryhmissä.
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O
ECD:n apulaispääsihteerinä viime 
marraskuun loppuun asti toimi-
neen Mari Kiviniemen mielestä 
järjestön merkitys ei ole vuosien 
kuluessa vähentynyt. Monet tekijät 

ovat vaikuttaneet siihen, että on voinut käydä jopa 
päinvastoin.

Yksi syy on se, että halu tehdä tutkittuun tietoon 
perustuvaa politiikkaa on kasvanut eri maissa. 
Kiviniemen mukaan maat haluavat OECD:ltä neuvoja 
ja joskus apuakin käytäntöjen toimeenpanossa. 
OECD:n rooli myös kansainvälisten standardien ja 
sopimusten solmijana ja yhteisten pelisääntöjen 
tekijänä on edelleen merkittävä. 

– Yhteisten pelisääntöjen merkitys on nähty käy-
tännössä. Esimerkiksi digitaalisuuden eteneminen 
ja globaalien jättiyritysten toiminta on tuonut kan-
sainväliselle yhteistyölle lisää tarvetta löytää muun 
muassa verotukseen liittyviä ratkaisuja, Kiviniemi 
sanoo.

Vastatuulta Atlantilla
OECD:n merkitys ilmenee myös yhteistyön tiivis-
tymisenä G20-maiden kanssa. Silti kaikki voimat 
eivät vie samaan suuntaan. Kiviniemi nostaa esiin 
presidentti Trumpin toimet, joilla lisätään kaupan 
esteitä, ja haluttomuuden kuunnella tietoon pohjau-
tuvia suosituksia. 

– Vastatuulesta huolimatta OECD:ssä on terhakoi-
duttu ja pyritty tuomaan entistä selkeämmin järjes-

tön suosituksia esiin, Kiviniemi huomauttaa.
Hänen mukaansa globalisaation ja vapaakaupan 

vastustaminen kumpuaa osittain siitä, että kaikki 
alueet eivät ole päässeet hyötymään kehityksestä 
– tai hyötyjä ei ole pystytty tuomaan kansalaisille 
selkeästi esiin.  Kiviniemi korostaa, että negatiivisiin 
seurauksiin vaikuttaminen on pitkälti kiinni kansal-
lisista toimista, kuten koulutuksen ja terveydenhuol-
lon kehittämisestä. 

– OECD onkin perinteisen vapaakaupan puolesta 
puhumisen lisäksi painottanut kansallisten toimien 
merkitystä ja myös kansainvälisten pelisääntöjen 
tärkeyttä.

Suomen näkemykset esiin
OECD on hallitusten välinen järjestö, joten perin-
teisesti se keskustelee ministeriöiden ja hallitusten 
kanssa. Viime vuosina järjestö on lisännyt kans-
sakäymistä sekä kansallisten parlamenttien että 
erilaisten sidosryhmien kanssa. Se tekee analyyseja 
ja maakatsauksia yhteiskunnan eri lohkoilta ja antaa 
politiikkasuosituksia jäsenmaille. Lisäksi se tuottaa 
kansainvälisesti vertailukelpoisia tilastoja, tietokan-
toja ja indikaattoreita. 

Mari Kiviniemen mukaan OECD:n merkitys on 
Suomen kaltaisille pienille jäsenmaille vielä suu-
rempi kuin suurille maille. Tämä johtuu siitä, ettei 
pienissä maissa yleensä ole monia riippumattomia 
tutkimuslaitoksia, joita voisi hyödyntää paremman 
politiikanteon taustalla.

Vapaakauppa
Mari Kiviniemi vakuuttaa, että poliitikot kuuntelevat  
OECD:n suosituksia.
 Sami Laakso  Lauri Eriksson

tarvitsee puolustajia

Teema
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– Pienet jäsenmaat myös hyödyntävät OECD:n 
tarjontaa aktiivisemmin kuin isommat maat, hän 
kertoo.

Järjestön toiminnan näkyvintä osaa ovat tut-
kimukset ja tilastot. Kiviniemi korostaa helposti 
julkisuudelta piiloon jäävän komiteatyöskentelyn 
merkitystä. Jäsenmaiden aktiivinen rooli siinä tekee 
OECD:stä poikkeavan verrattuna muihin kansainvä-
lisiin järjestöihin.

– OECD antaa monilla politiikkalohkoilla yleisiä 
suosituksia. On tärkeää, että jäsenmaat ovat omien 
kokemustensa kanssa mukana komiteatyöskentelys-
sä luomassa näitä suosituksia. Samalla se kasvattaa 
osallistujamaiden osaamista.

Suosituksilla konkreettisia vaikutuksia
Mari Kiviniemi toimi Pariisissa OECD:n apulaispää-
sihteerinä vuosina 2014–2018. Järjestön toimintaa 
sisältäpäin valottavaa jaksoa edelsi mittava ura kan-
sallisen politiikan kärkipaikoilla. Miten poliittiset 
päättäjät suhtautuvat OECD:hen ja sen suosituksiin?

– Erittäin hyvin. Osittain siitä syystä, että mi-
nisteriöiden virkamiehet osallistuvat komiteoihin, 
Kiviniemi selventää. Sitten hän muistaa omakohtai-
sen kokemuksen toimiessaan hallinto- ja kuntami-
nisterinä.

– Kysyin erään lain osalta, miksi tiettyä pykälää 
ollaan muuttamassa. Vastaus virkamieheltä oli, että 
Suomi on sitoutunut OECD:n suosituksiin. Näin 
komiteatyöhön osallistumisen ansiosta OECD:n 
pelisääntöjä ja suosituksia imaistaan oikeastaan 
automaattisesti virkamiesten kautta kansalliselle 
tasolle.  

 OECD:N SUOSITUKSIA SUOMELLE 

• Työllisyysasteen nosto edellyttää vero- ja 
sosiaaliturvareformia. 

• Kokonaisveroaste ei saisi nousta. Työn 
verotusta kannattaisi keventää, sen sijaan 
haitta-, ympäristö- ja kulutusveroja sekä 
kiinteistöveroja olisi syytä kiristää. 

• Alennetuista arvonlisäverokannoista olisi 
syytä luopua.

• Useita sosiaaliturvaetuuksia kannattaisi 
yhdistää yhdeksi etuudeksi, jonka määrä 
laskisi työtulojen kasvaessa. 

– OECD on vapaakaupan puolesta
puhumisen lisäksi painottanut kansallisten toimien

merkitystä ja myös kansainvälisten pelisääntöjen
tärkeyttä, Mari Kiviniemi sanoo.
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Analyysi

arvonlisä
päätyy?
USA ja Kiina käyvät kauppasotaa, kova brexit 
uhkaa, Saksan vienti vähenee. Onneksi meillä 
sentään menee paremmin, kun Suomessa talouden 
uskotaan jatkavan kasvua vaikkakin hieman 
hitaampana – vai pitäisikö sittenkin olla huolissaan?
 Sami Laakso  Jukka Pylväs

Minne viennin

T
ilastokeskuksen mukaan Suomen suurimmat vientimaat ovat Saksa, 
Ruotsi ja Alankomaat. Tilanne näyttäytyy toisenlaisena, jos tarkastellaan-
kin sitä, minne Suomessa tuotettu arvonlisä lopulta päätyy joko suoraan 
tai muiden maiden kautta. 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) selvityksen mukaan suo-
malaisen tuotannon selkeästi suurimmat lopulliset kohdemaat ovat Kiina ja USA, 
näiden jälkeen kolmantena, mutta selvästi pienempänä tulee Saksa. Tilastot menevät 
uusiksi sen johdosta, että peräti 76 prosenttia Suomen viennistä koostuu välituotteis-
ta, jotka jalostetaan jossain muualla lopputuotteiksi. 

Ehkä meidän pitäisikin olla hieman enemmän huolissaan tämän hetken talous-
uutisista.

Osumia maailmalta
Etla:n tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö kuvaa esimerkillä, kuinka perinteinen vienti-
tilasto ei kerro kaikkea.

– Uudessakaupungissa kootut Mersut viedään Saksaan, mikä nostaa osaltaan tilas-
toissa Saksan merkitystä Suomen vientimaana. Saksasta Mersuja laivataan kuiten-
kin Yhdysvaltoihin, jonka johdosta Suomi on USA:n tuontitilastojen mukaan maan 
yhdeksänneksi suurin autojen tuojamaa, Ali-Yrkkö kertoo. 

Samalla hän tulee paljastaneeksi sen, miksi täälläkin kannattaa kuunnella herkällä 
korvalla presidentti Trumpin puheita USA:n autoteollisuuden suosimisesta ja seura-
ta tarkasti muuttuvatko sanat teoiksi.

– Se saattaa potkaista aika kipeästi meidän nilkoille, Ali-Yrkkö myöntää. 
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Osuma nilkkaan tai vähän ylemmäs ja paljon 
kovempana voi tulla, jos Kiinan ja USA:n kauppaso-
ta ottaa lisää kierroksia. Etlan laskelmien mukaan 
runsaat 10 prosenttia Suomen arvonlisäpohjaisesti 
mitatusta viennistä päätyy lopulta Kiinaan ja lähes 
saman verran USA:han. 

Arvoketjut muuttavat tilastoja
Vientitilastoihin liittyy toinenkin reaalimaailman 
todellisuutta hämärryttävä piirre. Perinteiset 
vientitilastot kuvaavat bruttovientiä, joten niissä ei 
huomioida vientituotteisiin tarvittavien ulkomaisten 
panosten arvoa. 

Nykyinen globaaleihin arvoketjuihin perustuva 
tuotantotapa taas perustuu yritysten erikoistumi-
seen. Sen mukaisesti valmiit tuotteet koostuvat 
lukuisista välituotteista, joita arvoketjuun kuuluvat 
yritykset tuottavat mahdollisesti eri puolilla maail-
maa. 

Toimitusverkostot ovat kehittyneet. Kun vuonna 
1995 teollisuuden yhden euron bruttovienti kasvatti 
bruttokansantuotetta 73 sentillä, nyt sen vaikutus 
on enää 62 senttiä. Se tarkoittaa, että 38 prosenttia 
Suomen teollisuuden viennin arvosta syntyy nykyi-
sin ulkomailla. Samalla tulee näkyviin myös se, että 
vientiä ei ole ilman tuontia. 

Viennin sisältämä kotimainen arvonlisäys vaihte-
lee voimakkaasti toimialoittain. Kaikki vientieurot 
eivät lisää talouskasvua samalla tavalla.

– Kotimaassa syntyvän arvonlisän osuus tuotan-
non arvosta on esimerkiksi palveluissa 82 prosenttia, 
sellussa ja paperissa 75, metallissa 52 ja öljytuotteis-
sa 14 prosenttia. Kansantalouden kannalta on siis 
aivan eri asia, jos vientiin tulee miljardi euroa lisää 
öljytuotteiden viennistä tai vaikka palveluista tai 
sellusta, Ali-Yrkkö painottaa.

Jatkuvaa muutosta
Arvoverkot elävät tilanteen mukaan. Toimitusketjut 
toimivat kuin vesi, joka etsii matalinta kulkureittiä. 
Samoin toimitusketjut reagoivat tullimuureihin ja 
muihin esteisiin tarvittaessa etsimällä vaihtoehtoi-
sia reittejä. 

Ali-Yrkkö uskoo, että toimitusketjuissa täsmälli-
syyden ja nopeuden merkitys kasvaa. Kaikki tuottei-
den rajanylitykseen liittyvät kustannukset ja viiveet 

vaikuttavat Suomessa sijaitsevan tuotannon kilpailu-
kykyyn. Ulkomaankauppaan liittyvien menettelyiden 
sujuvoittaminen on tärkeää.

Brexitilläkin voi olla vaikutuksia, joita tällä het-
kellä ei vielä nähdä selkeästi. Etla selvittää näitä hel-
posti piiloon jääviä seuraamuksia. Esimerkiksi sitä, 
mitä muuta kautta suomalaista arvonlisää päätyy 
Britanniaan kuin suoraa reittiä. Lisäksi tarkastelussa 
on, jatkaako suomalainen arvonlisä Britanniasta 
edelleen jonnekin muualle ja voitaisiinko arvonlisän 
koukkaus Britannian kautta kiertää.

– Jos emme tiedä, että suomalaista arvonlisää 
päätyy toisten maiden kautta Britanniaan, silloin me 
aliarvioimme brexitin vaikutuksen meille, Ali-Yrkkö 
toteaa.

Kohti tarkempaa tilastointia
Mitä se sitten kertoo, jos tarkastelemme brutto-
vientitilastojen sijaan arvonlisäpohjaista vientiä? 
Ali-Yrkön mukaan yksi johtopäätös on, että vaikka 
Suomen talous onkin hyvin riippuvaista viennis-
tä, riippuvuus ei ole aivan niin suuri kuin yleisesti 
puhutaan. Lisäksi Suomen viennin kyky kasvattaa 
kotimaista bkt:tä on heikompi kuin aikaisempina 
vuosikymmeninä.

Perinteisellä mittarilla mitattuna viennin suhde 
Suomen bkt:hen on noin 38 prosenttia. Kun ulko-
mailla tuotettujen panosten vaikutus huomioidaan, 
viennin täällä tehdyn arvonlisän prosenttiosuus 
putoaa noin 25:een.

Ei Ali-Yrkkö silti vähättele viennin merkitystä vaan 
korostaa sen olevan erityisen tärkeää juuri pienille 
kansantalouksille.

Koska bruttovientitilastot eivät anna täyttä kuvaa 
Suomen viennistä, OECD on aloittanut yhteistyössä 
Tilastokeskuksen kanssa vuoden mittaisen projektin 
arvonlisäpohjaisen vientitilastoinnin aikaansaami-
seksi. Pilottihankkeella tavoitellaan täsmällisempää 
tietoa siitä, mikä on suomalaisen arvonlisän osuus ja 
mitkä ovat viennin lopullisia kohdemaita. 

Tämän vuoden kestävän hankkeen on tarkoitus 
johtaa siihen, että Suomessa saadaan muita maita 
nopeammin tilastoja arvonlisäpohjaisesta kau-
pasta. Luvassa on toimialajaon lisäksi myös muita 
näkökulmia ulkomaankauppaa käyvien yritysten 
tarkasteluun.

Kun vuonna 1995 teollisuuden yhden euron  
bruttovienti kasvatti bruttokansantuotetta  

73 sentillä, nyt sen vaikutus on enää 62 senttiä.
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 KAIKKI VIENTI EI OLE SAMANARVOISTA

Vientituotteet sisältävät usein myös muissa maissa tuotettuja raaka-aineita 
ja välituotteita. Niiden osuus vaihtelee eri tuotteiden osalta merkittävästi, siksi 
kaikki vienti ei ole Suomen kansantalouden kannalta samanarvoista.
 
Kotimaassa syntyneen arvonlisän osuus bruttoviennin arvosta:

– Nykyiset vientitilastot eivät ole riittävä indikaat-
tori siihen, minkälaisia kauppapoliittisia tavoitteita 
meillä pitäisi olla, ulkoministeriön taloudellisista 
ulkosuhteista vastaava apulaisosastopäällikkö Ilkka 
Saarinen sanoo.

Uutta on myös se, että OECD:n tilastointi saadaan 
sektorikohtaiseksi. 

– Se tuo esiin, kuinka merkittäväksi tuotteisiin ja 
teknologioihin linkittyneet palvelut ovat muodostu-
neet, Saarinen sanoo.

Viennin merkitys esiin
Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Kristian 
Taskinen korostaa, ettei arvonlisäpohjaisen viennin 
tilastojärjestelmän tarkoitus ole syrjäyttää perintei-
siä bruttoarvoon perustuvia vientitilastoja. 

– Arvonlisäpohjaista tilastointia kehitetään sen 
rinnalle, jotta saataisiin uutta näkökulmaa ulko-
maankaupan rakenteesta. Samalla päästäisiin pa-
remmin kiinni siihen lukuun, paljonko viennistä jää 
rahaa Suomeen, mikä viennin merkitys on, Taskinen 
selittää.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Henri Luomaranta ker-
too, että tavoitteena on yhdistää vientitilastoja muihin 
aineistoihin. 

– Sen ansiosta saadaan paremmin esille, miten laajasti 
globalisaatio koskettaa suomalaista elinkeinoelämää, 
yhteiskuntaa, yrityksiä ja ihmisiä. Tarkoituksena on lin-
kata arvonlisäyksen tuottaminen suomalaisiin indikaat-
toreihin ja saada selville muun muassa se, minkälaisia 
yrityksiä viennin arvonlisän taustalla on ja minkälaisia 
työpaikkoja globalisaatio tukee, Luomaranta kertoo.

Tilastokeskuksessa uskotaan, että uuden tilastoinnin 
myötä saadaan relevanttia tietoa politiikkasuunnittelun 
tarpeisiin ja taloustutkimukseen. Ilkka Saarinen on sa-
moilla linjoilla. Hän muistuttaa, että Suomen on arvioitu 
kuuluvan eniten globalisaatiosta ja sitä kautta myös 
globaaleista arvoketjuista hyötyneiden maiden joukkoon 
koko maailmassa.

– Uudistuksella saadaan dataa, joka kertoo kuinka 
merkittävä ulkomaankaupan vaikutus on Suomelle. Siitä 
on toivon mukaan iloa, kun käydään yhteiskunnallista 
keskustelua siitä, minkälaista kauppapolitiikkaa meidän 
pitää noudattaa, Saarinen sanoo. 

Palvelut

82%
Elintarvikkeet

74%
Sellu ja paperi

75%

Konepaja

66%
Öljytuotteet

14%
Sähkö- ja  
elektroniikka

56%
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Vienninedistämismatkoille osallistui viime vuonna 753 yritystä, 
kaikkiaan matkoja järjestettiin 54. 
 Minna Kalajoki  iStock

Team Finland

Markkinat

V I E

O
sallistuminen Team Finland -vie-
railulle on pitkän työn huipentuma. 
Sitä ennen on tehty valmistelutöitä, 
valmennettu lähtijöitä ja suunni-
teltu ohjelmaa. Vierailun jälkeen 

urakka vasta alkaa, kun avattuja kontakteja aletaan 
syventää.

– Vierailulla pitää olla aktiivinen ja avoin sekä 
näppärä verkostoitumaan. Uusia mahdollisuuksia 
voi tulla eteen yllättävissäkin paikoissa. Ei ole harvi-
naista, että Suomessa keskenään kilpailevat yritykset 
keksivät vierailun aikana tarjota jotakin yhdessä, 
Maria Westerholm, Senior Director, Delegations 
Business Finlandista kertoo. 

Westerholm korostaa jälkityön merkitystä. Iso ovi 
on vain hetken auki.

Vierailut ovat vahvasti tätä päivää
Nykyteknologiasta huolimatta korkean tason delegaa-
tiovierailuilla on paikkansa. Kiinnostavia markkinoita 
avautuu kohteisiin, joissa henkilökohtaiset suhteet 
ovat arvossaan. Tällaisia ovat esimerkiksi keskusjoh-
toiset maat. Viime vuonna käytiin useamman kerran 
esimerkiksi Kiinassa ja Arabiemiraateissa. 

– Vierailut ovat erinomaisia työkaluja, kunhan nii-
tä käytetään oikein. Pitää olla oikeilla markkinoilla 
oikeaan aikaan oikeiden yritysten kanssa, Wester-
holm kiteyttää. 

– Markkinamahdollisuuksien hyödyntämisessä oi-
kea ajoitus on tärkeää. Team Finland -vierailusuun-
nittelua ohjaavat kysyntä ja tarjonta, mutta vierailut 
on myös sovitettava osaksi Suomen ja kohdemaan 
laajempaa yhteistyötä. Ministereiden kiireiset aika-
taulut niin Suomessa kuin kohdemaissa tuovat vielä 
lisähaasteita vierailujen koordinaatioon, korostaa 
Soili Mäkeläinen-Buhanist, johtava asiantuntija ul-
koministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osaston 
Team Finland -tiimistä.

Ajan henki on vähempien vierailujen toteuttami-
nen, mutta entistä valikoidummin ja kohdennetum-
min. Team Finland -vierailujen prosesseja ja laatua 
kehitetään jatkuvasti.

– Fokusta ei hukata missään vaiheessa. Kullekin 
vierailulle valitaan yleensä enintään kaksi teemaa, ja 
niidenkin olisi hyvä nivoutua jollakin tavalla yhteen, 
Westerholm sanoo. 

Tarkkaan mietityt askelmerkit
Onnistunut Team Finland -vierailu rullaa kuin hyvin 
valmisteltu teatteriesitys. 

– Kaikki tietävät mihin mennään ja mitä tehdään. 
On järjestetty oikeat tapaamiset, ja niihin on valmis-
tauduttu huolella. Yksi osoitus vierailujen tärkey-
destä on se, että monet yritykset osallistuvat niille 
useamman kerran. Niistä saa enemmän irti, kun jo 
tietää mikä on homman nimi, Westerholm toteaa.

MITEN MATKAAN?

•  Päätä, millä tuotteella 
ja/tai palvelulla lähdet 
liikkeelle ja mille markki-
noille. Vierailun tulisi olla 
osa yrityksen vienti- ja 
kansainvälistymis- 
strategiaa.

• Mieti tarkoin, miten 
juuri sinun tuotteesi 
ja/tai palvelusi tekee 
asiakkaan elämästä 
helpompaa.

• Ota yhteyttä Business 
Finlandiin tai muihin 
Team Finland -ver-
koston toimijoihin. 
Tällaisia ovat esimerkiksi 
ELY-keskukset ja  
kauppakamarit. 

• Ilmoittaudu vierailulle 
ja aloita pohjustustyöt. 
Vierailuilla on osal-
listumismaksu, joka 
perustuu ainoastaan 
toteutuneisiin kuluihin. 
Lisäksi osallistujat mak-
savat omat matkansa 
ja majoituksensa. 

M A A I L M A L L E



V I E

Paikan päällä tavattavat tahot haluavat usein koko-
naistarjoomaa. Tällaista yritysten on vaikea tarjota yksin. 
Delegaatiot koostuvatkin pääsääntöisesti erikokoisista yri-
tyksistä, joiden tarjonta täydentää toisiaan. Vuoden 2018 
osallistujista noin kaksi kolmasosaa oli pk-yrityksiä.

Dataa vierailujen suunnittelua varten saadaan muun 
muassa Business Finlandin uusista ohjelmista sekä sen ja 
ulkoministeriön välisestä tiiviistä yhteistyöstä. Yritysten 
toiveita kuunnellaan tarkasti, ja tarpeen tullen voidaan 
järjestää myös ad hoc -vierailuja. Medianäkyvyyteen koh-
teessa panostetaan vahvasti. 

Viime vuonna Team Finland -vierailuja toteutettiin 54 
kappaletta, ja niille osallistui 753 yritystä eri toimialoilta. 
Osallistujat olivat kokemukseensa tyytyväisiä: yrityspa-
lautteen keskiarvo oli 4,2 asteikolla 1–5.

Suomikin on vierailukohde
Bisnesvierailuja suuntautuu myös Suo-
meen päin. Viime vuonna esimer-
kiksi Business Finland järjesti 
108 erilaista tapahtumaa 
pienimuotoisista keskuste-
luista isoihin seminaareihin. Näihin 
osallistui noin 3 350 henkilöä, joista 1 189 tuli 
ulkomailta. 

– Joskus on kustannustehokkaampaa matkustaa päiväk-
si Helsinkiin kuin kaukomaille, Westerholm vinkkaa. 

Lisätietoja: 

MITEN MATKAAN?

Team Finland kokoaa yhteen yritysten valtiorahoitteiset 
kansainvälistymispalvelut. Verkoston keskeisiä toimijoita 

ovat ulkoministeriö, Business Finland, julkiset  
rahoittajatahot ja kauppakamarit. 

M A A I L M A L L E
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C
rown CRO koordinoi lääke- ja biotekno-
logisen teollisuuden toimeksiannosta 
kliinisiä lääketutkimuksia ja laitetut-
kimuksia. Jos Euroopan ulkopuolinen 
lääkeyritys haluaa toteuttaa kliinisen 

tutkimuksen esimerkiksi Pohjoismaissa, Crown järjestää 
sen. Sama pätee toisin päin, kun asiakkaana on euroop-
palainen yritys.

Liikevaihdosta noin 70 prosenttia tulee Suomen ulko-
puolelta, ja spesifillä alalla pienestä maasta on pakkokin 
tähyillä ulkomaille. 

– Tähtäimessämme oli Cleveland Clinics, Yhdysval-
tain toiseksi arvostetuin lääketieteellisen tutkimuksen 
keskus. Tämän tasoisen klinikan ovella on monta kol-
kuttajaa, mutta osallistumalla Team Finland -vierailulle 
paikan päällä saimme oven auki, yhtiön kaupallinen 
johtaja Päivi Itkonen kertoo.

Vierailulla Itkosen ei tarvinnut huolehtia muusta kuin 
siirtymisestä tapaamisesta toiseen. Kaikki oli järjestetty 
etukäteen, kuten myös edellisellä vierailulla Arabiemi-
raateissa. 

Crown CRO sai Business Finlan-
din avulla Cleveland Clinicsin 
oven auki. Jos yritys saa toimek-
siannon järjestää lääketutkimus 
Yhdysvalloissa, Päivi Itkonen 
tietää kenelle soittaa.
 Minna Kalajoki  Vesa Tyni

heti kättelyssä
Oikeat kontaktit



Markkinat



– Meille järjestettiin korkean tason
tapaamisia, jollaisia emme ikipäivinä

olisi itse saaneet järjestettyä, Päivi Itkonen 
muistelee Team Finland -vierailua.

33
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– Tämänkaltaisissa maissa yksittäisen 
yrityksen on hankala luoda yhteyksiä. 
Business Finlandin asiantuntijoiden 
lisäksi myös suurlähetystö avasi meille 
ovia. Meille järjestettiin korkean tason 
tapaamisia, jollaisia emme ikipäivinä 
olisi itse saaneet järjestettyä.

Konkreettisia tuloksia joudutaan 
kuitenkin usein odottamaan jopa vuo-
sia. Tähän mennessä Arabiemiraattien 
kontaktit on luotu, ja alaan liittyvää kou-
lutusta ollaan järjestämässä.

Katse kaveriin päin
Päivi Itkonen arvostaa Business Fin-
landin konseptia, josta on ulkomaille 
pyrkiville yrityksille konkreettista apua. 

– Team Finland -verkoston ammat-
tilaiset ovat hyvin kartalla markkina-
tilanteesta ja heiltä löytyy kontakteja. 
Tai ainakin he tietävät, mistä niitä voi 
lähteä etsimään. Ja he ovat aina hyvin 
avuliaita.

Hyvien kontaktien lisäksi parasta 
vierailuilla on Itkosen mielestä se, että 
saman tai samansuuntaisen alan yritys-
ten edustajat lähtevät yhdessä reissuun 
ja viettävät päiväkausia yhdessä. 

– Vierailuilla voi aueta vaikka mitä 
mahdollisuuksia myös muiden suoma-
laisten yritysten kanssa. Tällaisia yhteis-
työkuvioita on jo käynnistettykin.

Itkonen seuraa aktiivisesti Business 
Finlandin kuulumisia ja markkinakat-
sauksia. Tammikuussa järjestetyssä 
Clevelandin vierailun päätösseminaaris-
sa heräsi jo ajatuksia tulevista suunni-
telmista. 

– Kunhan kohdemaa ja substanssi on 
sopiva, lähden mielelläni seuraavalle 
vierailulle. 

1  |  2 0 1 9

– Team Finland  
-verkoston ammattilaiset 

ovat hyvin  
kartalla markkina- 
tilanteesta ja heiltä  
löytyy kontakteja. 
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T eam Finland -vierailuista hyötyvät monen-
laiset toimialat. Niiden jälkimainingeissa 
myydään peltotyökoneita Algeriaan ja me-
teorologista mittausosaamista Vietnamiin.

Rantasalmelainen PEL-tuote tunnetaan järeistä 
kivenkeräyskoneistaan. Peltotyökoneita viedään yli 
50 maahan, ja vienti muodostaa puolet liikevaih-
dosta. 

– Isoja ja kalliita koneita ei kuitenkaan noin vain 
myydä. Team Finland -vierailuista on ollut huikeasti 
apua vientiponnisteluissamme, PEL-tuotteen vien-
tipäällikkö Jens Köllner sanoo.

– Ovet aukeavat ihan eri tavalla, kun valtuuskun-
taan kuuluu ministeri. Silloin pääsee suoraan kä-
siksi korkeimman tason kontakteihin, mistä käsin 
työtä on helppo viedä alaspäin kohti markkinoita. 
Monissa maissa bisnestä ei edes voi tehdä ilman 
korkean tason tukea. Se on ainoa tapa päästä mu-
kaan esimerkiksi paikallisen yrityksen ja ulkomaa-
laisen yrityksen perustamaan yhteisyritykseen.

Mieleen on jäänyt etenkin vienninedistämismat-
ka Algeriaan kolme vuotta sitten. 

 – Kolmen päivän reissulla voitimme kolme vuotta 
aikaa, Köllner kiteyttää.  

PEL-tuote on osallistunut myös messuille pk-yri-
tysten kansainvälistymispalvelu Viexpon tukema-
na. Team Finland -verkostoon kuuluvan Viexpon 
järjestämä julkinen tuki kattaa noin puolet yritysten 
välittömistä messukustannuksista. 

– Olemme olleet messuilla Keski-Aasiassa ja Thai-
maassa. Bangkokin messuilta poiki suoraa myyntiä 
Taiwaniin ja erittäin hyviä kontakteja muutenkin. 
Osallistuimme myös maaliskuun alussa Dubain 
AgraME-messuille, Köllner kertoo. 

Suomen vienninedistämisverkosto on Pohjois- 
Savoon asettuneen baijerilaismiehen mieleen. 

– Suomalaiset ministerit ovat huippuporukkaa: 
kovia tekemään töitä, helposti lähestyttäviä ja aidos-
ti kiinnostuneita kansainvälisestä kaupasta.

Köllnerin mukaan lyhyen tähtäimen osumatark-
kuus nousee korkean tason delegaatiovierailun an-
siosta saman tien 50 prosenttia. Todelliset tulokset 
nähdään vasta vuosien kuluttua. Edellä mainitun 
Algerian vierailun jälkityöt ovat edenneet siihen 
vaiheeseen, että merkittävät peltotyökoneiden toi-
mitukset alkavat tämän kevään aikana. 

Konkreettisia tuloksia
Vaisalan sää- ja ympäristöliiketoiminnasta Aasian, 
Lähi-idän ja Afrikan alueella vastaava johtaja Panu 
Partanen on osallistunut useammalle Team Finland 
-vierailulle muun muassa Vietnamiin. 

– Myymme sään mittaamis- ja havainnointijärjes-
telmiä. Tällä toimialalla viennin osuus myynnistäm-
me on yli 95 prosenttia. Team Finland -vierailujen 
tarkoitus on ollut edistää laajoja meteorologisen 
infrastruktuurin parantamishankkeita. Yksinään 
emme pystyisi järjestämään korkean tason virka-
mies- ja jopa ministeritapaamisia, Partanen toteaa.

Pitkällä tähtäimellä tulokset ovat konkreettiset: 
esimerkiksi kolme vuotta sitten Vaisala solmi yli 
20 miljoonan euron kaupan Vietnamin ilmatieteen 
laitoksen kanssa. Kyseessä on yhtiön suurin yksit-
täinen kauppa tähän asti.

Panu Partasen mielestä matkat ovat ehdottomasti 
paikallaan.

– Asiakkaamme ovat pitkälti valtionhallinnon 
toimijoita, ja organisaatioiden avainhenkilöt pitää 
tavata kasvotusten. Ilman yhteisen pöydän ääressä 
käytyjä keskusteluja luottamusta ei synny eikä bis-
nes etene. Peilaamme hyvin tarkkaan osallistumi-
sen hyötyjä kustannuksiin, ja kyllä siinä kirkkaasti 
voiton puolelle jäädään. Erittäin arvokas osa matkaa 
on myös lähetystöjen paikallistuntemus ja tuki.

Lisäbonusta syntyy verkostoitumalla ja vaihta-
malla kokemuksia muiden suomalaisyritysten kans-
sa. Jens Köllner allekirjoittaa tämän ja muistuttaa 
matkalla tarvittavan paljon voimia ja huumoria.

– On valtava ponnistus lähteä uuteen maahan, 
puhua uusien ihmisten kanssa, kasvattaa molem-
minpuolista luottamusta ja siinä sivussa myydä 
tuotteitaan. Mutta ilman tätä mitään ei välttämättä 
tapahdu. 

Isojen kauppojen  
pohjustusta
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YK:n apulaispääsihteeri Atefeh Riazi, mitä 
suomalaisten yritysten täytyy tehdä, jos 
ne haluavat alkaa tuotekehitykseen Untilin 
kanssa?
Toivoisin, että ne ottavat yhteyttä ja avaavat keskus-
telun tuotteistaan ja ideoistaan. Kyseessä ei tarvitse 
olla tuote, vaan se voi olla esimerkiksi analytiikkaa, 
ennakoivaa mallintamista tai vaikka pieni mobiili-
applikaatio, jota halutaan testata eri puolilla maail-
maa. 

Tänne on syytä tulla mukaan – etenkin, jos in-
novaatiot pyrkivät vastaamaan johonkin tärkeään 
osa-alueeseen, jotka näille laboratorioille on määri-
telty.

Mitkä ovat laboratorion painopistealueet?
Ne nousevat kestävän kehityksen tavoitteista. Tässä 
laboratoriossa keskitytään rauhaan ja turvallisuu-
teen, mistä kyberturvallisuus on iso osa. Lisäksi tääl-
lä keskitytään terveyteen, koulutukseen, sähköiseen 
oppimiseen ja siihen, että koulutuksen tasa-arvo 
saavutettaisiin. Suomi tunnetaan hyvästä koulutus-
järjestelmästään, ja toivoisin että täällä tuotaisiin 
yhteen nuoret ja innovaattorit ja alettaisiin kuroa 
tasa-arvokuilua kiinni.

Mitä täällä voidaan parhaimmillaan 
saavuttaa?
Ensinnäkin se, että aletaan vastata kestävän kehi-
tyksen tavoitteisiin. Tavoitteita on 17, mukana ovat 
esimerkiksi köyhyyden vähentäminen, sukupuolten 
välisen tasa-arvon lisääminen, älykkäiden kaupun-

kien rakentaminen, puhtaampi ympäristö, rauha ja 
turvallisuus.

On todella paljon maita, jotka kamppailevat ka-
pasiteetin ja kykyjen kanssa, eikä niillä ole riittävää 
teknologiaa tai innovaatioita käytössään. Jos me 
voimme luoda innovaatioita ja tarjota verkostomme 
kautta teknologiaa maille, joilla siihen ei muuten 
olisi varaa, sillä voi olla valtava vaikutus.

YK:n tehtävä on rakentaa rauhaa ja turvallisuutta, 
ihmisoikeuksia, oikeusvaltioita ja kehitystä, mutta ei 
se ole yksin meidän tehtävämme, vaan yhteiskunnan 
yleisesti. Tällä laboratoriolla me kutsumme koko 
maailman ja sen kansalaisyhteiskunnan tulemaan 
täysillä mukaan ja saavuttamaan tuloksia kestävän 
kehityksen tavoitteiden eteen. Yksikään maa ei saa 
niitä aikaan yksin.

Kuvittele, jos saisimme yksityisen sektorin ja kaik-
kien valtioiden rahat yhteen, ottaisimme mukaan ra-
joja rikkovaa ajattelua ja innovaatioita ja alkaisimme 
ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia. Mehän saisimme 
ne ratkaistua! Mutta yksin se ei onnistu.

Meidän todellisuutemme on aika erilainen 
kuin Afrikassa, Aasiassa tai Lähi-idässä. 
Mitä suomalaisilla on annettavaa maailman 
haasteisiin?
Katsotaanpa köyhyyttä, nälkää, tauteja tai sotaa. Jos 
jossain ebola ryöstäytyy valloilleen, ei se ole paikal-
linen vaan globaali ongelma. Jos jossain syttyy sota, 
sekin on globaali ongelma. Joskus ajateltiin, että 
toisten maiden asiat eivät kosketa meitä, mutta nyt 
jos tarkastellaan vaikka ilmastonmuutosta ja sen ai-

YK avaa ovensa
Innovaatio- ja teknologialaboratorio UNTIL alkaa hautoa 
innovaatioita kestävän kehityksen haasteisiin. Ovet ovat 
auki yrityksille.
 Esa Salminen  Nikke Puskala

yrityksille Espoossa

Q&A

Atefeh Riazi Slushissa. 
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heuttamaa muuttoliikettä, huomataan että nämä 
ovat ihmiskunnan yhteisiä ongelmia.

Olen nähnyt Suomessa sellaista energiaa, 
innostusta ja sitoutumista, että uskon Suomen 
olevan todella hyvällä paikalla näiden ongelmien 
ratkaisemisessa. Suomalaisilla on suuri sydän, 
intohimo ja myötätunto, ja suomalaiset ovat 
todella innovatiivisia. Kävin Slushissa, ja olin 
kuin karkkikaupassa, joka oli täynnä innovaatioi-
ta. Minä uskon, että ongelmat voidaan ratkaista, 
kun vain ajattelemme aiempaa laajemmin – ja 
välitämme.

Onko näissä laboratorioissa tarkoitus 
kehittää innovaatioita YK:n omaan 
käyttöön? Tehän hankitte paljon 
teknologiaa itsekin.
YK tarvitsee kumppanuuksia ja tukea niin halli-
tuksilta kuin yksityiseltä sektorilta. Mutta meillä 
on hyvin rajalliset resurssit, koska YK:n rahoi-
tusta on leikattu rajusti. 

Mutta kyse ei ole vain huipputeknologian osta-
misesta, vaan innovatiivisen ajattelun kehittä-
misestä. Välillä ongelmia voi ratkaista kokonaan 
ilman teknologiaa tai hyvin yksinkertaisesti. Pu-
huin Slushissa esimerkiksi nuoren naisen kanssa 
uudentyyppisistä vedensuodattimista, mikä ei 

ole kovinkaan suuri teknologinen innovaatio, 
mutta voi auttaa valtavia ihmismääriä köyhien 
maiden maaseudulla.

Eli YK on enemmänkin innovaatioiden 
ruokkija kuin asiakas, joka ostaa sitä?
Juuri niin. Me olemme katalysaattori ja yhdistäjä. 
Me haluamme avautua maailmalle, jotta maail-
ma voi tulla ratkomaan näitä ongelmia meidän 
kanssamme.

Vaikutat aidosti innostuneelta asiastasi.
Saan innostusta tyttäristäni! Näen heissä tyt-
töjen tulevaisuuden ja haluan kehittää etenkin 
tyttöjen mahdollisuuksia tieteessä ja teknolo-
giassa. Meillä ei vieläkään ole tarpeeksi naisia 
tieteen ja teknologian aloilla. Minä tulen alun 
perin Iranista ja perheestä, jossa isoäitini ei 
saanut edes käydä koulua. Äitini ikävin muisto 
on kolmannelta luokalta, kun kaikki pojat saivat 
jatkaa koulunkäyntiä ja hän ei.

Mietin, kuinkahan paljon naisia ja tyttöjä edel-
leen jätetään jälkeen joka päivä. Minulle on hyvin 
tärkeää, että otamme mukaan kaikki, koska 
eristämällä tuotamme vain hallaa. Se on minun 
ohjenuorani: haluan, että rakennamme mukaan 
ottavaa ja myötätuntoista maailmaa. 

 Ensimmäinen 
YK-laboratorio  
Otaniemeen

YK:n innovaatio- ja teknolo-
gialaboratorio UNTIL Suomi 
avattiin joulukuussa. Se sijait-
see Aalto-yliopiston Otanie-
men kampuksen kasvuyritys-
keskus A Gridissä.

Laboratorioiden on 
tarkoitus luoda alusta 
ongelmaratkaisuun YK:lle, 
startup-yrityksille, muulle yksi-
tyiselle sektorille, yliopistoille 
ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajille.

Suomen laboratorion oh-
jelmajohtaja Marketta Gland 
sanoo, että yritykset voivat 
lähestyä UNTILia innovaa-
tioineen. Yritysten kanssa 
käydään keskustelua YK:n 
tarpeisiin soveltuvista inno-
vaatioista ja ideoista sekä 
yhteistyömahdollisuuksista. 
UNTIL tarjoaa yrityksille 
mahdollisuuden hyödyntää 
YK:n laajaa kontaktiverkos-
toa, kehittää teknologiarat-
kaisuja yhdessä, pilotoida 
tuotteitaan UNTILin kanssa 
sekä tehdä avauksia uusille 
markkinoille. 

Laboratorioita on tällä 
haavaa Suomessa ja Male-
siassa, minkä lisäksi useita on 
rakenteilla. Suomen laborato-
rion neljä teema-aluetta ovat 
kiertotalous, koulutus, rauha ja 
turvallisuus sekä terveys.

until.un.org



Olen viimeiset parikymmentä vuotta 
katsonut maailmaa pääosin Aasiasta. 
Uskon dynaamiseen globalisaatioon, 
vapaaseen kauppaan ja talouskehi-

tykseen demokratian edistäjinä. Ensimmäinen 
kuukausi Washingtonissa on maalannut erilai-
sen maailmankuvan.

Maailma näyttää Washingtonista katsottu-
na erilaiselta kuin Euroopasta. Globaali valta 
määrittää näkemyksiä ja politiikkaa. Maapallo on 
geopoliittinen pelikenttä.

Yhdysvaltojen ja Kiinan nokittelu valta-ase-
masta on paljon muutakin kuin orastavaa kaup-
pasotaa ja kiinalaisen teknologian epäilemistä. 
Washingtonista katsottuna kyseessä on uusi 
maailmanpoliittinen järjestys – kylmää sotaa 
lämpimämpi taistelu, mutta taistelu kuitenkin. 

Suomalaisen yrityksen kannalta tärkein kysy-
mys on ”oletko valmis?”. Tämä vastakkainasettelu 
ei ole riippuvainen siitä, kenet amerikkalaiset 
äänestävät Valkoiseen taloon tai kongressiinsa. 
Epäily Kiinaa kohtaan ylittää Washingtonissa 
puoluerajat. Suurvaltataistelu ei katoa, vaikka 
yritys kaivaisi päänsä minkälaiseen kuoppaan ta-
hansa. Uuteen todellisuuteen pitää vain sopeutua.

Kansainväliset toimitus- ja arvoketjut ovat 
globaalisti toimivan yrityksen kannalta välttä-
mättömyys. Tulevaisuudessa ei ole kuitenkaan 
selviö, että yritys voi tarjota palveluita ja tuot-
teita globaalisti samasta ketjusta. Yhdysvaltojen 
ja Kiinan tullinokittelu on jo pakottanut osan 
yrityksistä harkitsemaan tuotantoketjujaan uu-
destaan, mutta iso rysäys lienee vasta tulossa.

Uuden teknologian osalta yritysten kannat-
taa puolestaan investoida lisää yhteiskunta-
vastuuosaamiseen. Riippumatta siitä, mitä 
aikaisemmin on investoitu, se ei riitä. Varsinkin 
tekoälykehitys mahdollistaa suomalaisenkin tek-
nologian käytön puhtaasti poliittisilla tavoilla. 
Tämä taas edellyttää, että poliittiset päättäjät 
sääntelevät teknologian kehittämistä ja käyttöä. 
Puhtaasti teknologiapohjainen ja yksityissekto-
rivetoinen standardikehittely alkaa olla utopia 
uuden suurvaltataistelun maailmassa. 

Suurvaltataistelu palaa  
– yritys, oletko valmis?

Puheenvuoro

Antti Niemelä 

Suurvaltataistelu  
ei katoa, vaikka  

yritys kaivaisi päänsä 
minkälaiseen kuoppaan 

tahansa.

Kirjoittaja on taloudellisten ulkosuhteiden tiiminvetäjä Suomen Washingtonin suurlähetystössä  
ja Kauppapolitiikka-lehden edellinen päätoimittaja
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Noin 53 vuotta sitten

Sarjakuva on ote englanninkielisestä sarjakuva-albumista, jossa kerrotaan Suomen 50-vuorista taipaletta OECD:ssä.
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KOSKA MAAILMA EI OLE VALMIS

MAALISKUU 1.2019

AFRIKKA-POLITIIKAN PUHEET JA TEOT UGANDA YRITTÄÄ WIDERIN JOHTOON KUNAL SEN| |

Mosambikissa kotiapulaiset hakevat suojaa  
ammattiliitosta – myös lastensa parhaaksi.

KOTI ON  
TURVATON 
TYÖPAIKKA 

TILAA MAKSUTON LEHTI  kehityslehti.fi/tilaa-lehti

Kehitys-Utveckling on ulkoministeriön julkaisema
globaalikysymysten aikakauslehti.

 
Kehityslehti @Kehityslehti


