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Superfoodia 
Suomesta

Pitchaus

 ”Suomalaiset marjat ovat uskomatonta superfoodia. Terveysvaikutukset sekä 
puhtaus, vihreys ja pieni hiilijalanjälki ovat entistä tärkeämpiä tekijöitä 
maailmalla. Ihmiset haluavat ruoan maistuvan hyvältä ja lisäksi sen on 
oltava helposti valmistettavissa. Saamme myös hyvän omantunnon ruoan 

terveellisyydestä. 
Sotkamon tuotantotiloissamme pystymme poistamaan marjoista vettä niin että 

vitamiinit ja muut marjan arvokkaat ominaisuudet säilyvät. Tiiviissä muodossa tuote 
on helppo kuljettaa ja se säilyy pitkään. Lusikallisessa on samat hyvät vaikutukset kuin 
kourallisessa marjoja.

Mehunpuristuksessa jäävistä marjoista voimme tehdä terveellistä valmistetta, jota 
kutsumme bioaktiiviseksi hilloksi. Sitä voidaan käyttää vaikka välipalapatukoihin. 
Patentoiduilla menetelmillä pystymme tekemään marjoista korkean jalostusasteen 
funktionaalisia tuotteita maailmalle vietäväksi. 

Pääraaka-aineemme on mustikka. Erittäin kiinnostavia ovat myös puolukka, varik-
senmarja, mustaherukka sekä aronia. Mitä tummempi marja, sen suurempi antosyaa-
nipitoisuus. Antosyaani on antioksidantti, jolla on paljon hyviä vaikutuksia. Se pitää 
esimerkiksi verensokerin tasaisena, alentaa verenpainetta ja auttaa muistia. Suomen 
kesän valoisuus edistää antosyaanin muodostumista. Meidän mustikkamme (vacci-
nium myrtillus) sisältää sitä jopa viisi kertaa enemmän kuin pensasmustikka. Mutta 
ei pidä myöskään unohtaa muita supermarjojamme, kuten hillaa ja tyrniä, joista tulee 
jatkuvasti uusia tutkimustuloksia. 

Extrx on nuori yritys, ja alussa olemme panostaneet vahvasti tutkimus- ja tuote-
kehitystoimintaan. Olemme saaneet rahoitusta Tekesiltä (Business Finland) sekä 
Ely-keskukselta ja tehneet yhteistyötä VTT:n ja yliopistojen kanssa tuotantoprosessin 
kehittämisessä. Meillä ollut myös tohtoritutkija EU-rahoituksella ja Horisontti2020 
hakemuksesta saimme Seal of Excellence -sertifikaatin osoituksena tutkimustyömme 
kiinnostavuudesta EU:n sisällä. 

Suomalaisten marjojen käyttäjillä on vahva usko suomalaiseen superfoodiin. Sen va-
raan alamme rakentaa brändiä, mutta matka tunnettuuden kasvattamiseksi on pitkä. 
Business Finlandin kautta olemme saaneet rahoitusta ja osaamista markkinointiin, 
sen avulla saamme myös tärkeitä kontakteja eri puolille maailmaa. 

Pitkälle jalostettuja marjatuotteita voi viedä kauaskin, suurimmat ja kasvavimmat 
markkinat ovat Aasiassa. Vientiä auttaa osaltaan EU:n ja Japanin uusi kauppasopimus. 
Myös Intiassa kiinnostus on kasvavaa. USA on iso markkina, mutta siellä vastassa on 
aikamoinen protektionismi.”

Satu Hongell
toimitusjohtaja, Extrx Oy

– Lusikallisella  
on samat hyvät  
vaikutukset kuin  

kourallisessa  
marjoja.

2 minuutin myyntipuhe
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Mustikkasato on 100–150 
miljoonaa kiloa, josta poimitaan 
alle 10 prosenttia.

Kuka?
Satu Hongell,  

toimitusjohtaja

Mitä?
Suomalaisten marjojen 

jalostusta

Mikä?
Extrx Oy,  

perustettu 2016 

Markkinat?
Tulevaisuudessa  

erityisesti Aasiassa
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Olin vielä lapsi, kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi. Muistan 
kokeneeni juhlavaa ylpeyttä ja iloa siitä, että kuulumme vihdoin ”viralli-
sestikin” Eurooppaan. 

Nyt Suomi on EU-puheenjohtajana jo kolmatta kertaa. Puheenjohtajakausi 
on tilaisuus tuoda tärkeitä arvoja ja periaatteita esille myös kauppapolitiikassa, 
kuten kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari toteaa Lähikuvassa- 
haastattelussamme.  

Suomi painottaa vapaakaupan hyötyjä EU:lle. Eikä ihme, onhan EU-jäsenyys 
hyödyttänyt merkittävästi suomalaisyrityksiä ja sitä kautta meitä kaikkia – Suo-
men hyvinvointi tunnetusti perustuu vientiin. EU-markkinat ovat melkein kuin 
kotimarkkinat ja EU:n kauppasopimukset vauhdittavat vientiä kauemmaksikin. 
Tämä näkyy käänteisesti brexitissä, kuinka hankalaa Britannian ero yrityksille 
onkaan. Vellovan brexit-näytelmän yksi harvoista hyvistä puolista onkin, että 
unionin suosio on kasvanut ennätyslukemiin Suomessakin. 

Silti EU saattaa jäädä etäiseksi. Siksi halusimme tuoda Suomen EU-puheen-
johtajuutta kauppapolitiikan alalla lähemmäs esittelemällä sitä yhden työryh-
mäpuheenjohtajan arjen kautta. Harvoin näemme, miten töitä tehdään siellä, 
missä jäsenmaiden edustajien kädet ovat savessa tai EU-puheenjohtajan nuija 
konkreettisesti kourassa. 

Puheenjohtaja päättää kokousten asialistoista mutta niillä näkyy toki maail-
man myllerrys. Kauppapolitiikassakin tapahtuu isoja ja vaikeitakin asioita. Yksi 
niistä on kesän aikana kiihtynyt kauppasota. Tarkastelemme jutussamme ilmiö-
tä vähän laajemmin, myös eri puolilta maailmaa: miten Peking näkee Yhdysval-
lat ja Washington Kiinan?

Onneksi EU ja Suomi sen puheenjohtajana työskentelevät sääntöpohjaisen 
järjestelmän ja vapaan kaupan puolesta. Tuntuu, että uimme nykyistä valtavir-
taa vastaan. Siihen tarvitaan voimaa, jota saadaan yhtenäisyydestä ja yhteisistä, 
selkeistä pelisäännöistä. Tätä voi ylpeänä ja iloisena seurata näin aikuisenakin. 

Lotta Nuotio
päätoimittaja 
@nuotiolotta

EU ui vastavirtaan 

JULKAISIJA Ulkoministeriö   PÄÄTOIMITTAJA Lotta Nuotio, puh. 0295 351 505   TOIMITUSSIHTEERI Katri Källbacka, puh. 0295 351 793    
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Sami Laakso/ Legendium, puh. 050 304 2825   TOIMITUSNEUVOSTO Similä Ilkka-Pekka/um, Kamras Laura/um, 
Korhonen Tomi/business finland, Parviainen Paula /um, Pentikäinen Leena/tem, Ranta Jannika/ek, Hietanen Kari/wärtsilä, Nuotio  
Lotta/um, Vaskunlahti Nina/um   TOIMITUS Legendium   TILAUKSET kauppapolitiikka.fi/tilaus   PAINATUS Hämeen Kirjapaino Oy  
PAINOS 12 000 kpl   PAPERI MultiOffset 170/90 g/m2  

Pääkirjoitus

20
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Lyhyet

Team Finland -maajohtajien haastattelut ovat Kauppapolitiikka- 
median tuottama uusi videosarja. Sarjassa maajohtajat kertovat, 
miksi suomalaisyritysten tulisi kiinnostua juuri heidän asema- 
maansa markkinoista.

– Ranska on maailman kuudenneksi suurin talous. Mahdolli-
suudet, joita Ranska tarjoaa, sopivat hyvin yhteen sen kanssa, mitä 
Suomi pystyy tarjoamaan, toteaa Suomen Ranskan-suurlähettiläs 
Teemu Tanner videosarjan uusimmassa osassa. 

Sarjassa on tähän mennessä kuultu alivaltiosihteerin roolissa 
nykyistä Suomen Lontoon-suurlähettilästä Markku Keinästä, 
Washingtonin-suurlähettilästä Kirsti Kauppia sekä  
Tukholman-suurlähettilästä Liisa Talonpoikaa. Syksyllä vuorossa  
on muun muassa Pekingin-suurlähettiläs Jarno Syrjälä.

Maajohtaja luotsaa Team Finland -verkoston toimintaa asema-
maassaan. Verkosto auttaa suomalaisyrityksiä kansainvälistymi-
sessä, tukee Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja 
vahvistaa Suomen maakuvaa. 

Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtion 
rahoittamat organisaatiot kuten ulkoministeriö, edustustoverkko ja 
Business Finland.

Team Finland -maajohtajien haastattelut ovat katsottavissa 
Kauppapolitiikan eri kanavissa:
kauppapolitiikka.fi
twitter.com/kauppapol
linkedIn.com/company/kauppapolitiikka
facebook.com/kauppapol/
youtube.com/user/teamfinlandfi

Team Finland -maajohtajat     
        esittelevät markkinoitaan

EU:n kauppasopimukset 
etenevät 

EU ja Mercosur-maat – Argentiina, 
Brasilia, Paraguay ja Uruguay – 
pääsivät kesäkuun lopulla alusta-

vaan kauppasopimukseen. Sopimusneu-
vottelut kestivät yli 20 vuotta. 

EU–Mercosur-vapaakauppasopimus 
kattaa 780 miljoonan kuluttajan markki-
nat. EU-alueen yrityksille sopimus enteilee 
noin neljän miljardin vuosittaisia säästöjä 
tullimaksuissa. Sopimus vaatii vielä Euroo-
pan parlamentin ja kaikkien EU-maiden 
hyväksynnän. 

Heinäkuun alussa allekirjoitettiin EU:n 
ja Vietnamin välinen kauppasopimus, jota 
käsitellään vielä Euroopan parlamentissa. 
EU:lla on kauppasopimus muun muassa 
Kanadan, Meksikon, Etelä-Korean, Sveitsin 
ja Japanin kanssa. 

Kauppasopimuksen Singaporen kanssa 
odotetaan tulevan voimaan vuoden 2019 
loppupuolella ja sopimuksen Vietnamin 
kanssa vuoden 2020 alkupuolella. Myös 
EU:n ja Meksikon välisen sopimuspäivityk-
sen voimaantuloa valmistellaan. 

Lisäksi EU neuvottelee parhaillaan 
kauppasopimuksista tai niiden nykyai-
kaistamisesta muun muassa Indonesian, 
Chilen, Australian ja Uuden-Seelannin 
kanssa. 

Lisätietoja:

YK:n vaikuttavuussijoitus-
ohjelma Helsinkiin
YK:n projektipalvelujen toimiston (UNOPS) 
vaikuttavuussijoittamisen ohjelma siirtyy 
Kööpenhaminasta Helsinkiin syksyn 
aikana. 

Vaikuttavuussijoittamisen ohjelma 
(Social Impact Investing Initiative, S3I) 
edistää YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teiden saavuttamista. Ohjelma keskittyy 
isoihin infrastruktuurihankkeisiin kolmella 
sektorilla: uusiutuva energia, edullinen 
asuminen ja terveys. 

Vaikuttavuussijoittaminen on vastuullis-
ta sijoittamista, jossa sijoittaja tavoittelee 
tuoton lisäksi yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta. S3I-ohjelma pyrkii hallinnoimaan 
riskejä, jotka liittyvät usein kestävien 
infrastruktuurihankkeiden investointeihin 
kehitysmaissa ja kehittyvissä talouksissa. 

Lisätietoja ohjelmasta:

Lue l isää verkosta:  kauppapol it i ikka.f i
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VA I K U T TAVAT KO 
    P E L O T TA AN T U MA S TA    
  J O  V I E N T I NÄ KY M I I N ?

” Kesän aikana jatkuneet 
huonot uutiset brexitistä ja 
kauppasodasta ovat vaikutta-

neet yleistunnelmaan ja maail-
mantalouden näkymiin. 

 Huolista painaa erityisesti 
kärjistynyt kauppasota Kiinan 

ja Yhdysvaltojen välillä. Yritykset odottavat, että 
palataanko normaaliin vai kärjistyykö tilanne yhä. 
Moni jättää investoinnit epävarmuuden vuoksi 
tekemättä, mikä heijastuu maailmankauppaan 
ja vaikuttaa vientinäkymiin Euroopassa ja meillä 
Suomessa. 

 Suomalaiset vientifirmat pärjäävät yhä hyvin, 
mutta viime kuukausina viennin kasvu on hiipu-
nut. 

Monilla yrityksillä on toki tilauskirjat vuosiksi 
eteenpäin täynnä. Vie aina aikaa, ennen kuin huo-
not uutiset ehtivät tilauskantaan mutta ensimmäi-
siä signaaleja on jo näkyvissä.  

 Myös megatrendit, kuten ilmastonmuutos, 
vaikuttavat vientinäkymiin. Tämä näkyy esimer-
kiksi siinä, miten ilmastonmuutos painaa Saksan 
autoteollisuutta. Normit ovat muuttumassa ja 
kuluttajat epäröivät ostaa autoja. 

 Lähestyvä taantuma näyttäisi maltilliselta 
verrattuna 2008 finanssikriisiin. Tänä päivänä 
globaalissa taloudessa ei ole vastaavia vääristymiä 
kuin vuosikymmen sitten.  

 Toisaalta meidät ekonomistit joskus yllätetään 
housut kintuissa. Maailmantalous on muuttunut 
paljon ja esimerkiksi Kiinan talouden kehitystä on 
astetta vaikeampi ennustaa kuin vapaita markki-
natalouksia.

 Epävarmuutta nyt luovista tekijöistä pääosa on 
poliittisia ongelmia, joihin päättäjät voivat vaikut-
taa. Ratkaisujen löytäminen vähentäisi vientinäky-
miin vaikuttavaa, vellovaa epävarmuutta. 

Tuuli Koivu    
pääekonomisti , Nordea

Iso kysymys

Kyllä vaikuttavat, pelko on hiipinyt puseroon.
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Lyhyet

Suomi on yltänyt jälleen eurooppalaisten innovaatiojohtajien kär-
kijoukkoon, kertoo kesällä julkaistu Euroopan komission vertailu. 
Ainoastaan Ruotsi on Suomen edellä ja samaan ryhmään mahtuvat 
lisäksi Tanska ja Hollanti. 

Vertailun mukaan suomalaisen innovaatiojärjestelmän isoimpia 
vahvuuksia ovat innovaatiomyönteinen liiketoimintaympäristö ja 
osaava, korkeasti koulutettu työvoima. 

Aluevertailussa Helsingin ja Uudenmaan alue 
kohosi kolmanneksi innovatiivisimmaksi alueeksi 
Euroopassa. 

Suomi eurooppalaisten  
    innovaatiojohtajien kärjessä

Maailman Markkinat  
2019–2020 julkaistu

Maailman Markkinat 2019-2020 
on julkaistu. Uusi julkaisu keskittyy 

Latinalaiseen Amerikkaan, Yhdysvaltoihin, 
Kanadaan ja Venäjään. Julkaisu sisältää 
kokonaisarvioita maiden yh-
teiskunnallisesta, taloudellises-
ta sekä sääntelyyn liittyvästä 
kehityksestä.

Globaali vaikuttavuus- 
rahasto Suomeen

Finnfund ja OP pe-
rustavat Suomen en-
simmäisen globaalin 
vaikuttavuusrahaston. 
Kehittyville mark-
kinoille sijoittava 
rahasto tukee YK:n 
kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamista. Rahasto 
keskittyy ensisijaisesti kestävän maa- ja 
metsätalouden, uusiutuvan energian ja 
rahoituslaitosten hankkeisiin. Sijoituksilla 
on tarkoitus tukea ilmastonmuutoksen 
torjuntaa ja siihen sopeutumista, kestä-
vien työpaikkojen luomista sekä edullisen 
ja puhtaan energian turvaamista. Sijoituk-
set tehdään OECD:n luokituksen mukaisiin 
kehitysmaihin. 

Lue l isää verkosta:  teamfinland.f i

Tahdotko kertoa yrityksestäsi koko maailmalle? 
Mietitkö miksi jokin suomalainen ilmiö ei ole vielä 
löytänyt globaalia yleisöä? Vinkkaa juttuideasi 
Good News from Finland -tiimille.

ONKO SINULLA HYVIÄ UUTISIA?



Team Finland Knowledge 
-verkosto laajenee 

Team Finland Knowledge -asian-
tuntijoiden verkosto laajenee 

neljään uuteen maahan.  Uudet erityis- 
asiantuntijat sijoittuvat Abu Dhabiin, Mos-
kovaan, New Delhiin ja Pretoriaan. Vuosi 
sitten perustetun verkoston ensimmäiset 
neljä asiantuntijaa työskentelevät Buenos 
Airesissa, Pekingissä, Singaporessa ja 
Washingtonissa. Erityisasiantuntijoiden 
tehtävänä on vahvistaa Suomen koulutus- 
ja tutkimusyhteistyötä sekä osaamisen 
ja koulutusinnovaatioiden vientiä. He 
työskentelevät Suomen suurlähetystöissä 
osana Team Finland -maatiimejä. 

Lisätietoja ja asiantuntijoi-
den yhteystiedot:
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Metsä- ja metalliteollisuuden yhteinen FOR&MET-hanke pyrkii 
vähentämään molempien alojen ilmastovaikutuksia. Hankkeen 

lähtökohtana on jalostaa metsäteollisuuden sivuvirtoja biohiilek-
si, joka voisi suurelta osin korvata metalliteollisuudessa käytetyn 

fossiilisen hiilen. Näin luotaisiin hiilineutraali ilmastoratkaisu 
jo olemassa olevaan tuotantoprosessiin. Yhden sellutehtaan 

tuottama biohiili voi korvata jopa 25 prosenttia SSAB:n Raahen 
kahdessa teräksenvalmistusuunissa tarvittavasta jauhemaisesta 

injektiohiilestä. Se vastaa yli 100 000 auton päästöjen leikkaamis-
ta vuodessa. Business Finlandin rahoittaman FOR&MET-hank-
keen aikana useat uudet pk-yritykset käynnistivät ja laajensivat 

toimintaansa biohiilen valmistajina.

Innovaatio hidastaa 
ilmastonmuutosta

OECD:  
Finnpartnership 

edistää  
tasa-arvoa 

Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestö OECD nostaa 
Finnpartnershipin esimerkilliseksi 

tasa-arvon edistäjäksi 
raportissaan. 

Järjestön tuoreet raportit 
(”Aid for Trade at a Glance 

2019” ja ”Strengthening 
the Gender Dimension of 

Aid for Trade”) mainitsevat 
Finnpartnershipin lisäksi myös 

liikekumppanuustukea saaneen 
Solar Fire Concentrationin 

esimerkeiksi siitä, miten 
kehitysavulla on onnistuttu 

edistämään tasa-arvoa. 

Lisää talenttia 
Suomeen
Talent Boost Summit -tapah-
tuma etsii keinoja osaajien 
houkuttelemiseksi Suomeen. 
Tapahtuma järjestetään tänä 
vuonna Turussa Logomossa 
12.11. Tapahtumaan voi ilmoit-
tautua Business Finlandin 
kotisivuilla. 
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H
istoria tuntee useita kauppaso-
tia, joissa on selvitelty aseellisella 
väkivallalla kaupankäynnin ehtoja 
tai jopa kaapattu markkinoita. Tänä 
päivänä vaihdantaa harjoitetaan 
onneksi pääosin rauhanomaisin 

keinoin. Voidaanko nykyisiä nahisteluita edes nimit-
tää kauppasodiksi, vai käytetäänkö myyvää termiä 
köykäisin perustein? 

– Yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole ole-
massa. Laajasti kauppasodaksi voidaan ymmärtää 
kauppapoliittisten keinojen käyttö oman maan ase-
man parantamiseksi, sanoo kansainvälisen kaupan 
emeritusprofessori Pertti Haaparanta. 

Aseet ovat siis vaihtuneet kivääreistä ja tykeistä 
tulleiksi ja muiksi rajoituksiksi. Pohdinnassa voi 
käyttää mittakaavana myös ”sodassa” käytettävien 
keinojen volyymiä, joka ainakin Yhdysvaltojen ja 
Kiinan välillä alkaa olla mittava.

– Yhdysvaltain ja Kiinan välisestä, yli 600 mil-
jardin euron kaupasta valtaosa on jo tullien vuoksi 
rajoitettua. Molemmat rajoittavat toistensa inves-
tointeja, käyttävät kaupan polkumyynti- ja tasoitus-
tulleja ja ovat asettaneet tavaratuonnille lisätulleja 
tai muita esteitä. Jos tämä ei ole kauppasotaa, niin 
mikä sitten on?, pohtii Pasi-Heikki Vaaranmaa, 
ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö. 

Myös EU:n ja Yhdysvaltojen välillä on nähty kaup-
papoliittisten peitsien kalistelua mutta suhdeluvut 
ovat paljon pienemmät. EU:n ja USA:n välinen kaup-
pa- ja investointisuhde kokonaisuutena on useam-
man biljoonan luokkaa, josta kuuden miljardin teräs- 
ja alumiinitullit ovat noin tuhannesosan.

Kauppasota on tuonut epävarmuuden maailmanmarkkinoille. 
Elämmekö kuitenkaan niin poikkeuksellista aikaa?
 Lotta Nuotio   Ingimage



Kovaa kauppapolitiikkaa

Kauppasota kalvaa 
vapaata kauppaa

1600–1700 
-luvulla sotia kauppaoikeuksista 
Sotia käytiin muun muassa Inti-
assa Englannin, Alankomaiden ja 
Ranskan Itä-Intian kauppakomp-
panioiden välillä. 

 FAKTA

KAUPPAA  
JA SOTIA

Valtaa ja ideologiaa
Menneen ajan kauppasotien toimilla oli selkeä 
tavoite; haluttiin suojella omaa tuotantoa tai vallata 
lisämarkkinoita. Myös kauppasotien maailma on 
muuttunut.  

– Globalisaation myötä taloudet ovat tulleet 
keskinäisriippuvaisemmiksi ja kauppatoimien 
vaikutukset tuntuvat ennen pitkää lähes kaikkialla. 
Riippuvuuden kautta kaikilla tulisi olla yhteinen int-
ressi tuottaa myönteisiä tuloksia konfliktien sijaan, 
Vaaranmaa sanoo.  

Presidentti Trump on perustellut kauppapoliittisia 
toimiaan muiden maiden epäreilulla toiminnalla, 
”Amerikka ensin” -ideologialla ja teollisuusalojen 
perinteisten työpaikkojen palauttamisella amerikka-
laisille. 

– Globalisaation häviäjät ovat motivaationa 
lähinnä juhlapuheissa. Myös ”kansallinen etu” on 
aikamoista kuvittelua. Näkisin päämotivaationa 
Yhdysvaltojen valta-aseman puolustamisen, Haapa-
ranta toteaa. 
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Kauppasota kalvaa 
vapaata kauppaa

1806–1814 
”Englannin kauppasaarto”
Napoleonin toteuttama 
kauppasaarto, jolla pyrittiin 
vihollisen viennin estämiseen 
Manner-Eurooppaan.  

1800-luku oopiumisodat 
Oopiumi oli brittiläisen Intian tärkein tulonlähde ja Eng-
lanti vastusti sen globaalin kaupan rajoittamista. Kyse ei 
ollut vain oopiumin saamisesta Kiinan markkinoille, vaan 
myös Kiinan pakottamisesta pitämään rajansa avoimina 
brittiläisille tuotteille yleensäkin. Kiina taas halusi suojella 
markkinoitaan ulkomaisilta tuotteilta ylipäänsä. 

1853 Japanin ”avaaminen”
Japani harjoitti 1800-luvun puoliväliin eristäytynyttä 
kauppapolitiikkaa. Kauppaa eurooppalaisten kanssa 
rajoitettiin voimakkaasti, ulkomaanmatkoja jopa kuole-
manrangaistuksen uhalla. Niin kutsutun ”suljetun maan” 
kausi päättyi, kun Yhdysvallat pakotti Japanin avautu-
maan ulkomaankaupalle vuonna 1853. 
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Kiinan huikea nousu viimeisen kahdenkymmenen 
vuoden aikana on herättänyt ideologisen huolen siitä, että 
”vapaa maailma” ja sen johtaja ovat uhattuina. 

Tilanne kytkeytyy laajemmassa mittakaavassa kansain-
välisen järjestelmän rapautumiseen, joka on nähtävissä 
myös Maailman kauppajärjestö WTO:n ongelmissa. 

– Kauppasodan toimet ovat ristiriidassa sääntöperus-
taisen kansainvälisen kaupan kanssa. On otettu käyttöön 
taas bilateraaliset kauppapoliittiset toimet, pikkuhiljaa on 
palattu voimaan perustuvaan kauppapoliittiseen ympäris-
töön, Haaparanta sanoo. 

Näkyvää irtiottoa sääntöperustaisesta kansainvälisestä 
kaupasta tekevät yksittäiset maat mutta vähittäinen kehi-
tys on alkanut jo vuosikymmen sitten. Protektionismi on 
vahvistunut maailmanlaajuisesti erityisesti vuoden 2008 
finanssikriisin jälkeen. 

Monimutkaisia vaikutuksia
Kauppasodan vaikutuksia on äärimmäisen vaikea arvioi-
da, ne ulottuvat laajalle ja voivat olla pitkäkestoisia. 

Kiinan asettamia tuontirajoituksia kohdistuu esi-
merkiksi eurooppalaisiin yrityksiin, joilla on tuotantoa 
Yhdysvalloissa. Vastaavasti USA:n asettamat rajoitukset 
voivat kohdistua yrityksiin, joilla on USA:n markkinoille 
tarkoitettua valmistusta Kiinassa, tällaisia yrityksiä on 
Suomessakin. Tuotantoa joudutaan vähentämään, kiertä-
mään rajoituksia tai etsimään uusia markkinoita.

– Myös voittajat saattavat olla aivan aivan muut kuin 
kauppasotaa käyvät osapuolet. Kiina on esimerkiksi 
helpottanut muiden maiden yritysten markkinoillepääsyä, 

joten ne ovat hyötyneet Kiinan ja Yhdysvaltain välisestä 
kauppasodasta, Vaaranmaa sanoo. 

Näiden uusien kauppasuhteiden seurauksena USA:n 
tuottajilla ja viejillä on vaikeaa päästä apajille enää takaisin.  

– Kärjistäen Yhdysvallat on luomassa maailmaan 
vapaakauppa-alueen sulkemalla itsensä siitä ulos käyden 
kauppasotaa niin Kiinaa, Meksikoa kuin EU:ta vastaan, 
Haaparanta huomauttaa.  

Epävarma tulevaisuus
Hyvin toimivan, vapaan maailmantalouden uskottiin tuo-
van rauhaa, mutta se näyttää myös luoneen edellytykset 
valtioidenväliseen pullisteluun. Kauppasota kiihtyy, kun 
osapuolet yrittävät saada aikaan mahdollisimman suuren 
haitan edellisen askeleen ottaneelle. 

– Seurauksena talouden keskinäisriippuvuudet muut-
tuvat epävarmemmiksi, maiden yhteistyöverkostot ja 
kytkökset etääntyvät ja samanaikaisesti turvattomuus 
lisääntyy. Aseellisen konfliktin riski voi kasvaa, kun ei ole 
yhtenäisiä intressejä pitää suhteita kunnossa. Onneksi 
toistaiseksi ovat lennelleet vain tullit, Vaaranmaa sanoo. 

Paras skenaario olisi, että tilanne pikaisesti rauhoittuisi 
ja vaikeuksissa oleva WTO saataisiin jälleen toimivaksi. 

– Ehkä maailma jakautuu uudelleen Yhdysvaltain ja 
Kiinan vetämiin talousblokkeihin ja tämä tasapainottaisi 
tilanteen, Haaparanta pohtii. 

Varmaa on vain, että kauppasota on jo nyt johtanut 
arvaamattomiin aikoihin maailmantaloudessa. Kukaan ei 
vielä tiedä, kuinka kauan ja voimakkaana epävarmuus voi 
jatkua ja miten laajat sen vaikutukset lopulta ovat. 

1930-luvun tullisodat
Pörssiromahduksen seurauksena Yhdysvallat otti 
käyttöön tulleja, joilla haluttiin suojata omaa tuo-
tantoa. Muut kauppamaat vastasivat omilla tulleilla, 
mikä johti koko maailmantalouden kriisiin. Aiheutti 
osaltaan Saksan talouslaman ja toi natsit valtaan.

Kuuban saarto
Poliittisista syistä toteutetussa Kuuban 
saarrossa oli myös kauppaelementti. 
Kuuba suljettiin amerikkalaisten liike-
toimien ulkopuolelle, rajoittavat toimet 
ovat osittain yhä voimassa. 

1861–1865 Yhdysvaltain sisällissota 
Sisällissodan yhtenä taustasyistä olivat 
osavaltioiden eriävät näkemykset kau-
pasta. Etelävaltiot halusivat matalat tullit 
puuvillalle, pohjoisvaltiot taas tullisuojaa 
orastavan teollisuutensa suojaamiseksi. 

Ehkä maailma jakautuu uudelleen 
Yhdysvaltain ja Kiinan vetämiin talousblokkeihin.
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PEKINGISSÄ harva näkee mahdollisena neuvottelu-
ratkaisun löytymisen tänä vuonna. Poliittinen tahto 
sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa on vähissä. 

Kiina syyttää Yhdysvaltoja lupausten pettämisestä 
neuvotteluissa ja korostaa pallon olevan Yhdysvalloilla. 
Hyväntahdon elkeet kuten maataloustuotteiden ostojen 
lisääminen tai Made in China 2025 -retoriikasta luopumi-
nen eivät riittäneetkään imartelemaan Trumpia.

Kiinan kansantasavallan 70-vuotisjuhlavuonna kommu-
nistinen puolue ei halua osoittaa heikkoutta, ja Hong Kon-
gin mielenosoitukset vähentävät kompromissihalukkuutta. 

Kiina ei hyväksyisi kauppasopimusta, joka vaarantaisi 
sen poliittisen ja taloudellisen järjestelmän perustan. 
Ja vaikka sopimus syntyisikin, ei se ratkaise jännitteitä 
Washingtonin kanssa. Kiina ei luota siihen, ettei Yhdys-
vallat nostaisi tulleja sopimuksesta huolimatta. 

Kiina on hyötynyt valtavasti WTO-järjestelmästä, mut-
ta pääsi pitkään vähällä, vaikka ei noudattanut kaikkia 
sitoumuksiaan. Nyt Kiina on joutunut aikuisten pöytään. 

Kiina ei halunnut kauppasotaa. Presidentti Xi valmis-
telee kiinalaisia pitkittyneeseen taistoon muistuttaen 
”pitkän marssin” hengestä. Nationalistisen kiihkon he-
rättely on yksi tapa saada yleisön suosio, mutta panokset 
ovat suuret.

Kiina valmistautuu yhä enemmän ”no-deal” -tilantee-
seen Yhdysvaltojen kanssa. Julkisesti korostetaan talou-
den kestokykyä. Samalla sakkaavaa taloutta elvytetään ja 
rajattuja uudistuksia jatketaan talouden kasvupotentiaa-
lin säilyttämiseksi.

Kiinalla on monia keinoja vaikeuttaa yhdysvaltalaisten 
yritysten toimintaa. Uusi epäluotettavien toimijoiden 
lista on yksi näistä. 

Presidentti Xin neljänneksi taisteluksi ympäristön, 
talouden riskien hallinnan ja köyhyyden ohella saattaa 
nousta tuotannon kehittäminen niin, että riippuvuutta 
ulkomaisesta teknologiasta voidaan vähentää. Kiinan 
talous kääntyy sisäänpäin. 

Kauppasodan ja Kiinan reaktioiden vaikutukset globaa-
liin kaupparegiimiin ja maailmantalouteen ovat mittavat 
ja epävarmuus lisääntyy.

Kiina pysyy kuitenkin, haasteistaan ja riskeistään huo-
limatta, kansainvälisen kaupan kartalla, yrityksille yhtenä 
mielenkiintoisimmista maista.

kirjoittanut Anna Vitie
Tiiminvetäjä, kauppapoliittinen osasto

Suomen Pekingin suurlähetystö

Seuraava pitkä marssi
Peking:



YHDYSVALLOISSA Kiina nähdään suurvaltakilpai-
lijana. Itse asiassa Kiina on Yhdysvaltojen asemalle 
suurempi haaste kuin Neuvostoliitto koskaan oli. 
Kiina haastaa Amerikan taloudessa, teknologiassa ja 
turvallisuudessa; Neuvostoliitto kykeni vain turvalli-
suushaasteeseen.

Kiinaan ei luoteta. Siksi mahdollisesti saavutet-
tavaan kauppasopimukseenkin suhtaudutaan jo 
valmiiksi vähän epäillen – ei tämä olisi ensimmäi-
nen kerta, kun Kiina ei sopimusta noudata.

Vaikka moni Yhdysvalloissa vastustaa kauppa-
sotaa, on tärkeä muistaa, että Yhdysvallat näkee 
nykyhetken viimeisenä mahdollisuutena puuttua 
Kiinan jatkuvaan WTO-pohjaisen järjestelmän 
väärinkäyttöön. 

Käytännössä tässä kunnolla onnistuminen tar-
koittaisi sitä, että Kiinan pitäisi muuttaa yhteiskun-
tajärjestelmäänsä. Siksi täydellisesti onnistuminen 
on lähes mahdotonta. 

Niinpä Yhdysvalloissa käydään vakavasti globali-
saation aikakaudella ennenkuulumatonta strategista 
keskustelua siitä, pitäisikö maan eriyttää talou-
tensa ja varsinkin teknologiansa – ainakin osittain 
– Kiinasta. Presidentti Donald Trump sanoo vain 
julkisesti sen, mitä moni pohtii pimeässä.

Yhdysvaltojen Kiina-politiikalla on maassa laaja 
poliittinen tuki, keinoista ja tavoitteista on kuiten-
kin varsin merkittävä erimielisyys. Suuri linja ei vaa-
leilla muutu, mutta toimintatavat voivat muuttua. 

Kiinan yhteiskuntajärjestelmä on osa Yhdysval-
loissa kasvavaa Kiina-kritiikkiä. Onko maailma taas 
valintatilanteessa demokratian ja autoritaarisen 
yhteiskuntarakenteen välillä? Tässä asetelmas-
sa Euroopan merkitys kasvaa, mikäli Eurooppa 
niin haluaa. Yhdysvalloissa Euroopalta odotetaan 
selkeämpää näkemystä Kiinan haasteesta ja toimia 
asian suhteen.

kirjoittanut Antti Niemelä
Tiiminvetäjä, taloudellisten ulkosuhteiden osasto

Suomen Washingtonin suurlähetystö

Neuvostoliittoa 
suurempi haaste

Washington:
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Suomen heinäkuussa alkanut puheen-
johtajuuskausi Euroopan unionin 
neuvostossa osuu hyvinkin turbulenttiin 
aikaan. Taloudellinen kuohunta kattaa 

koko maailman, ja maailmantalouden kasvuen-
nusteet näyttävät nyt heikommilta kuin vuosi sit-
ten. Aiemmin kaukaiselta tuntunut kauppasodan 
uhka on muuttunut todellisuudeksi Yhdysvalto-
jen ja Kiinan välillä. Sen laineet lyövät korkeina ja 
vaikuttavat myös meihin.  

Syksyn mittaan tulemme myös näkemään, 
miten suhde Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen 
välillä kehittyy. Emme puhu kauppasodasta, mut-
ta teräs- ja alumiinitullit ovat tosiasia, ja ilmassa 
on vahva uhka Yhdysvaltojen päätöksestä asettaa 
autotuontiin kohdistuvia tulleja. Mikäli ame-
rikkalaiset autotullit tulevat, ne iskevät ikävästi 
myös suomalaiseen autoteollisuuteen, joka on osa 
eurooppalaista arvoketjua.

Eurooppalaisiin arvoketjuihin tulee myös 
vaikuttamaan brexit. Tätä kirjoitettaessa näyttää 
siltä, että Iso-Britannia eroaa Euroopan unionin 
jäsenyydestä ilman sopimusta lokakuun lopussa. 
Maailma ei tuolloin pysähdy, mutta EU-maiden 
ja Iso-Britannian välinen kauppa ja taloudellinen 
yhteistyö ovat uuden ajan edessä. Iso-Britan-
nian kanssa on neuvoteltava kaikki sopimukset 
uusiksi. 

Ero on menetys niin unionille kuin Suomelle. 
Kauppapoliittisessa ajattelussa Suomi ja Iso- 
Britannia ovat vuosikaudet olleet hyvin saman-
mielisiä, ja molemmat ovat EU:ssa toimineet 
ennustettavan sekä sääntömääräisyyteen ja 
monenkeskisyyteen perustuvan kaupan ja talou-

dellisen yhteistyön puolesta. Nyt samanmielisten 
joukko kutistuu yhdellä.

Suomelle ja EU:lle pelisääntöjen kunnioittami-
nen on ydinkysymys. Pidän ehdottoman tärkeänä, 
että tästä perusperiaatteesta ei lipsuta, vaikka 
meitä siitä haastetaan. Haastajia löytyy sekä 
kauempaa että lähempää. Euroopan unioni on 
arvoyhteisö, joka on sitä vahvempi mitä enem-
män nämä arvot koetaan omiksi. Lähtökohtaises-
tihan jokainen maa on hyväksynyt unionin arvot 
jäseneksi liittyessään. 

Euroopan unioni on myös talousmahti, joka on 
maailman muiden talouden jättiläisten tärkein 
kumppani, oli sitten kysymys Yhdysvalloista, Kii-
nasta tai Japanista. Vahvaa kumppania saatetaan 
ajoittain haastaa ja kasata tielle niin teknisiä kuin 
poliittisiakin esteitä. Nämä pitää osata nähdä.

EU:n kauppapolitiikan suunta on selkeä: 
sääntöihin ja läpinäkyvyyteen perustuva järjestel-
mä sekä avoimen ja vapaan kaupan tukeminen. 
Korkeissa normeissa ja standardeissa meidän on 
oltava edelläkävijä. 

Politiikka on palannut kauppapolitiikkaan.  
Euroopan unionin myöhemmin syksyllä aloitta-
van uuden komission on tarpeen katsoa asioita 
tuoreesti: vahvojen sisämarkkinoiden myötä 
rohkeaa kauppapolitiikkaa maailmalla, kestävän 
kehityksen periaatteiden ja ilmastopolitiikan 
vaatimusten mukaisesti.

Alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahti aloittaa vaki-
tuisena kirjoittajana palstalla. Vaskunlahti palasi 
Suomeen vietettyään seitsemän vuotta ulkomailla, 
ensin suurlähettiläänä Turkissa, sitten Intiassa. 

Politiikka palasi  
kauppapolitiikkaan

Kolumni Nina Vaskunlahti  |  Alivaltiosihteeri  |  ulkoministeriö

Korkeissa 
normeissa ja 

standardeissa 
meidän 

on oltava 
edelläkävijä. 
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V
ille Skinnarin alku kehitysyhteistyö- 
ja ulkomaankauppaministerinä on 
ollut lentävä, Suomen EU-puheen-
johtajuuskausi on antanut työhön 
oman lisänsä.

– Kalenteri on tiivis niin kauppapolitiikan, vien-
ninedistämisen kuin kehitysyhteistyönkin osalta. 
Vauhtia riittää ja kilometrejä kertyy, Skinnari 
myöntää ministerikautensa alkukuukausina.

EU-puheenjohtajuuden johdosta yhteistyö on 
aktiivista komission kanssa. Skinnari on niin ikään 
ollut jo kuultavana EU-parlamentin kehitys- ja 
kauppavaliokunnissa. Kalenteriin on merkitty 
myös virallinen kauppaministerikokous Brysselis-
sä marraskuussa, minkä lisäksi suunnitelmissa on 
epävirallinen tapaaminen jo sitä ennen.     

– Nämä ovat erinomaisia mahdollisuuksia 
päästä avaamaan Suomen EU-puheenjohtajakau-
den teemoja ja tuoda esiin meille tärkeitä arvoja ja 
periaatteita myös kauppapolitiikassa. Samalla ne 
ovat tilaisuuksia luoda eurooppalaista verkostoa.

Kansainväliseen verkottumiseen tulee lisää 
mahdollisuuksia, kun syksyllä edessä on työmatka 
muun muassa Washingtoniin. Se tulee mielen-
kiintoiseen aikaan, kun kauppapolitiikka on 
otettu vahvasti käyttöön myös suurvaltapolitiikan 
välineenä.

Suurvalta- ja kauppapolitiikan tekeminen onkin 
viime vuosina saanut uusia käytäntöjä ja roimas-
ti lisää yllätyksellisyyttä. Seuraatko presidentti 
Trumpin twiittejä?

– Pyrin seuraamaan tapahtumia mahdolli-
simman laajasti ja kyllä hänenkin twiittejä tulee 
seurattua, Ville Skinnari toteaa.

Osaaminen kasvun perustana
Hallitusohjelmassa työllisyyden paraneminen 
on nostettu monen ”hyvän” asian perustaksi, ja 
kaavailuissa suotuisa talouskehitys luo mahdolli-
suuksia rahoittaa valtion menoja. Useat talousen-
nusteet ovat kuitenkin ennakoineet talouskasvun 
hiipumista ja esimerkiksi keskeisessä vientimaas-
sa Saksassa suunta näyttää olevan uhkaavasti alas-
päin. Se tuo tummia pilviä varjostamaan Suomen 
vientinäkymiä.

Kun huomio kotimaisessa talouskeskuste-
lussa on kiinnitetty erityisesti työllisyysasteen 
nostamiseen, Skinnari haluaa korostaa myös 
tuottavuuden merkitystä, jonka paraneminen 
kohentaisi yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. 
Tarvitaan investointeja ja innovaatioita, keskiössä 
on osaaminen.  

– Hallituksen tavoite on kilpailukyvyn turvaami-
nen ja päätöksenteon vakaus. Kun yhteiskunnassa 
on luottamusta, silloin on uskallusta investoida ja 
kehittää. Kaikki kulminoituu siihen, että Suomes-
sa osaaminen kehittyy. Meidän tavoite pienenä 
maana on se, että me olemme yksi maailman 
osaavimmista maista. Se edellyttää tutkimus- ja 
kehitysinvestointien kasvattamista.

Skinnari näkee osaamisen kasvun aiheuttavan 
positiivisen dominoefektin.

Työllisyysasteen nosto edellyttää viennin menestystä. 
Suhdannekehitys uhkaa kääntyä vastaiseksi, mutta viennin 
edistämiseen käytetään isoa valikoimapakkia.
 Sami Laakso  Valtteri Kantonen

Puolustaja  
tuntee pelikentän

Lähikuvassa



– Hallituksen 
tavoite on 

kilpailukyvyn 
turvaaminen ja 
päätöksenteon 

vakaus.
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Ville Skinnarille kertyi kokemusta jääkiekon 
pelaamisesta monessa maassa. Pelipaikka oli 
puolustaja. Oletko ulkomaankaupan edistäjänä 
enemmän puolustaja vai hyökkääjä? – Pitää 
olla valmis pelaamaan välillä kovaa, kuitenkin 
omien arvojen lähtökohdista ja muistaa myös 
ne pehmeät Suomelle tärkeät arvot. Me 
noudatamme sääntöjä ja sitä me toivomme 
myös muilta, Skinnari sanoo.
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  2. polven ministeri
Ville Skinnarin isä Jouko Skinnari oli 
Sdp:n kansanedustaja 35 vuoden ajan 
ja myös valtioneuvoston jäsen. Näin Ville 
Skinnari liittyy siihen harvalukuiseen jouk-
koon, jossa ministereitä on ollut samasta 
perheestä kahdessa sukupolvessa. Muut 
ovat olleet: Veikko ja Pekka Vennamo, 
Sakari ja Erkki Tuomioja, Teuvo ja Matti 
Aura sekä Rafael ja Pertti Paasio.

– Olen seurannut läpi elämäni erilais-
ten päätöksentekijöiden työtä ja päässyt 
tapaamaan myös kansainvälisiä vaikut-
tajia. Se tuo nöyryyttä asettaa asioita 
mittasuhteisiin. Kyllä taustastani on apua 
ja se auttaa kokonaisuuden ja tilanne-
kuvan hahmottamisessa on sitten kyse 
vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tai 
kauppapolitiikasta, Ville Skinnari sanoo.

Isältään hän kertoo saaneensa poliiti-
konuralleen merkittävän neuvon. 

– Muista mistä olet kotoisin. Sillä hän 
tarkoitti, että olen Suomesta ja edus-
tan ulkomaillakin aina Suomea, mutta 
samalla myös kotikaupunkiani Lahtea. 
On tärkeä muistaa mistä on tullut ja mitä 
arvoja ajaa.

Ovat kokemukset vaikuttaneet mer-
kittävästi myös käytännön ratkaisuihin. 
Ville Skinnari palaa lapsuusmuistoihin, 
kun hänen piti päiväkodissa piirtää kuva 
omasta perheestään.

– Siinä olivat minä, äiti ja pikkusisko. 
Isää ei ollut kuvassa, kun hän ei ollut kos-
kaan kotona. Se oli yksi syy, että lähdin 
politiikkaan vasta 38-vuotiaana. Tiesin 
mitä tämä todellisuus on.
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– Sitä kautta voimme luoda tutkimus- ja kehitys-
toimintaa, sitä kautta saamme korkean jalostusar-
von työpaikkoja ja sitä kautta tulee uusia vientitu-
loja, joilla tämä hyvinvointiyhteiskunta pyörii, hän 
järkeilee.

Yhteistyötä yli perinteisten 
raja-aitojen
Viennin kasvattamisessa Skinnari näkee tärkeäksi 
Suomen elinkeinorakenteen monipuolistamisen. 
Siinä hän kannustaa katsomaan yli perinteisten 
toimialarajojen. Hän vertaa tilannetta Ruotsiin.

– Siellä vienti suhteessa bruttokansantuotteeseen 
on noin 11 prosenttia suurempi kuin meillä. Se kertoo 
paitsi vahvoista perinteistä myös laajapohjaisemmas-
ta elinkeinotoiminnasta. Ruotsalaiset ovat erityisen 
hyviä tuottamaan tuotteita kuluttajamarkkinoille.

Ulkoministeriössä yritysten vientipyrkimyksiä 
edistetään isolla valikoimapakilla. Pakista löytyy 
muun muassa tiedon tuottaminen kohdemaista, 
kaupan esteisiin vaikuttaminen, maabrändityö sekä 
niin kutsutut arvovaltapalvelut, kuten vienninedistä-
mismatkat.

Hallitusohjelman mukaan viennin ja kansainväli-
sen kasvun strategia laaditaan tämän vuoden aikana.

– Me katsomme asioita poikkihallinnollisesti 
yli ministeriöiden välisten rajojen ja korostamme 
myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä yli 
toimialarajojen. Hallitus haluaa luoda uudella tavalla 
viennin alustoja julkisen ja yksityisen yhteistyölle, 
jotta koko meidän innovaatiojärjestelmä pystyy 
paremmin kiinnittymään kysyntävetoisiin kansain-
välisiin arvoketjuihin. Eli innovoidaan sitä, mille on 
kysyntää.

Paras kiinnostaa
Mikä merkitys Suomi-kuvalla on vientiponniste-
luissa? 

Skinnarin mukaan brändin rakentamiseen on hyvä 
kytkeä entistä enemmän mukaan myös luovan talou-
den keinoja. Hän kannustaa ennakkoluulottomaan 
lähestymistapaan.

– Tehdään asioita kokonaisvaltaisesti ja haetaan 
uusia liiketoimintamalleja. Lisäksi korostetaan 
pehmeitä arvoja, perinteisten kaupallisten arvojen 
lisäksi. Se voi tarkoittaa vaikkapa suomalaisen luon-
non, veden ja puhtauden esiintuomista.

Suomen arvostus on tärkeää paitsi viennissä, myös 
investointien tänne saamisessa. Skinnarin mukaan 
siinä keskeistä on luottamus, että yhteiskunnan 
kehitys on ennakoitavaa. 

– Tutkimuksen mukaan sijoittajilla ensimmäiseksi 
asiaksi nousee osaaminen, kun ne pohtivat sijoitusta 
Suomeen. Sitten tulee yhteiskunnallinen tasapaino, 
ennakoitavuus. Verotus oli sijalla seitsemän.

Iso markkinapotentiaali lähes naapurissa
Skinnari näkee, että viennin kasvattamisessa EU:n 
solmimilla kauppasopimuksilla on suuri arvo.

– Japanin, Etelä-Korean ja Kanadan osalta nähdään 
viennissä kaksinumeroisia kasvulukuja. Se on mie-
lenkiintoinen indikaattori siitä, että sopimuksista on 
aidosti hyötyä Suomelle. On myös hieno huomata, 
että yritykset ovat kiinnostuneita tietämään sopi-
musten tuomista mahdollisuuksista.

Japaniin Ville Skinnarilla on henkilökohtainen 
suhde, sillä hän oli aikoinaan työharjoittelussa japa-
nilaisella kauppahuoneella sellu- ja paperiosastolla 
vuoden ajan, osa ajasta kului Kiinassa.

– Se oli kova, mutta hyvä koulu siihen, miten kan-
sainvälinen kauppa toimii ja miltä Suomi ja suoma-
laiset yritykset näyttävät yli sadan miljardin dollarin 
liikevaihdon yrityksen silmin. 

Miltä ne näyttivät sieltä katsottuna?
– Suomea ja suomalaisia ihmisiä sekä yrityksiä ar-

vostetaan. Ennen kaikkea siellä arvostetaan osaamis-
ta. Olemme monella tavalla samanlaisia yhteiskuntia. 
Uskon, että myös tulevaisuudessa maat pystyvät 
tekemään niin koulutuksen kuin tutkimuksen ja 
kehityksen, mutta myös kaupallisen ja poliittisen 
osa-alueiden saralla entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Skinnari näkee, että kasvupotentiaalia on erityi-
sesti kuluttajatuotteiden ja palveluliiketoiminnan 
viennissä sekä matkailussa. Eikä etäisyyskään ole este 
yhteistyön syventämiselle.

– Meillä on 40 suoraa lentoa viikossa. Eihän tässä 
ole kuin yksi maa välissä, Skinnari naurahtaa.

Japanin lisäksi Skinnarilla on kertynyt kansainvälis-
tä perspektiiviä, sillä hän lähti 21-vuotiaana maailmal-
le pelaamaan jääkiekkoa ja opiskelemaan. Asuinpaik-
kana olivat muun muassa Hollanti ja Iso-Britannia. 

Henkilöhistoriasta löytyy myös jakso 2000-luvun 
alussa Nokia Mobile Phonesin Aasian yksikössä 
palveluliiketoiminnan kehittämistyössä. Silloin 
työkenttään kuului tehtäviä aineettomien oikeuksien 
eli IPR:n parissa, jotka ovat tällä hetkellä kauppapoli-
tiikan keskiössä.

– Hallitusohjelmaan kirjattiin aineettomien oikeuk-
sien strategian laadinta. Suomi on tässä edelläkävijä. 
Me näemme aineettomiin oikeuksiin liittyvän osaa-
misen tärkeyden osana kansainvälisiä arvoketjuja ja 
arvon muodostumista. 

Kuka?
Ville Skinnari

Työtehtävä
Kehitysyhteistyö- ja  

ulkomaankauppaministeri

Perhe
Vaimo, kolme lasta

Miten irti töistä?
– Ministerin tehtävissä  

arvostaa erityisesti  
perheen kanssa  

vietettyjä kokonaisia 
vapaapäiviä.
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Suomen EU-puheenjohtajuus tuo näkyviä korkean 
tason tapaamisia, jotka keräävät median katseet. 
Iso osa puheenjohtajakauteen liittyvästä työstä 
tehdään kuitenkin ilman suurempaa huomiota. 
Sen työn ansiosta EU-koneisto toimii ja lukuisat 
samanaikaiset prosessit etenevät. 
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Teema  Sami Laakso  Juha Roininen

Taloudellisten ulkosuhteiden alaisuudessa olevia 
kokouksia osuu Suomen puheenjohtajakaudelle 
noin 60. Se tarkoittaa yli kymmenen kokousta 
kuukaudessa, koska eurooppalainen lomakausi 

syö aktiivista työaikaa. Ulkoministeriön kaupallinen sih-
teeri Aino Friman toimii tämän puolivuotiskauden neu-
voston kauppapoliittisen komitean (palvelut ja investoin-
nit) puheenjohtajana. Hän piti kirjaa yhden kokousmatkan 
ympärille kuuluvista tapahtumista Brysselissä.
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Aino Friman on Brysselissä joka toinen viikko, 
pääsääntöisesti kaksi ja puoli päivää kerralla. Silti Friman 
ei voi sanoa, että kaupunki olisi tullut tutuksi. – Olen 
käynyt aika monta kertaa Brysselissä, mutta täytyy sanoa, 
etten oikeastaan ole käynyt kertaakaan Brysselissä. Näen 
aina vain ne samat korttelit, Friman nauraa.
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Tiistai 9.7.

Klo 9.30
Tapaan Ruotsin edustajan. Tapaamisen tarkoituksena 
on esitellä Suomen puheenjohtajakauden prioriteetit ja 
miten ne näkyvät johtamani komitean työssä.

Klo 11.30 
Tapaan komission, neuvoston sihteeristön ja neuvoston 
oikeuspalvelun edustajat. Kyseessä on seuraavan 
päivän kokouksen valmistelutilaisuus. Käymme läpi 
asialistan kohdat, niiden keston ja tarkastelemme, onko 
aikataulutuksen osalta tarvetta muutoksille. 
Sihteeristö päivittää asialistan ja toimittaa jäsenmaille 
päivitetyn version. 

Klo 14.00
Teen vielä viimeiset muokkaukset omaan puheenvuorooni 
ja vastailen jäsenmailta tulleisiin sähköposteihin.

Klo 16.00 
Osallistun Tšekin järjestämään keskustelutilaisuuteen. 
Tilaisuuden aiheena oli digitaalinen kauppa 
kauppasopimuksissa.

Klo 20.00 
Ranskan edustaja järjestää läksiäiset. Edustaja siirtyy 
komiteasta toisiin tehtäviin ja huominen kokous on 
hänelle viimeinen.

Klo 22.30 
Saavun hotellille.

Suurista linjoista yhteinen näkemys

Suomi toimii EU-puheenjohtajana kolmatta kertaa, 
edelliset jaksot olivat vuosina 1999 ja 2006. Kauppa-
poliittisen komitean puheenjohtajan tehtäviin ajetaan 
sisään tarkkailemalla lähietäisyydeltä miten omaa 
vuoroa edeltävä puheenjohtajamaa asioita hoitaa. Siksi 
Suomi alkoi toimia tiiviimmin Romanian kanssa jo pari 
kuukautta ennen puheenjohtajan vaihdosta ja osallistui 
muun muassa kokousten valmistelupäiviin.

Kauppapoliittisen komitean (palvelut ja investoin-
nit) kokoukset järjestetään Brysselissä joka toinen 
viikko. Lisäksi Helsingissä järjestetään lokakuussa yksi 
epävirallinen kokous. Kokoukset ovat yksipäiväisiä ja 
ne jakautuvat kolmeen osioon: palvelut, palvelujen ja 
investointien yhteisosuus sekä investoinnit. Komitean 
edustajat ovat useasta maasta Suomen tapaan ulkomi-
nisteriön tai jonkun muun ministeriön virkamiehiä. 
Jotkut maat ovat kuitenkin valinneet edustajansa 
maansa EU-edustustosta Brysselistä. Kokouksissa he 
toimivat maansa pääkaupungista lähetettyjen ohjeiden 
mukaisesti. 

– Ministeriöistä tulleella edustajalla on yleensä suu-
rempi liikkumavara kompromissien tekemiseen. Ne, 
jotka ovat pelkkien ohjeiden varassa, tarvitsevat enem-
män aikaa, jotta saavat itselleen tilanteiden vaihtuessa 
uudet toimintaohjeet, Aino Friman kertoo.

Friman kuvailee, että maat löytävät luonnolli-
sia ryhmiä, joihin kuuluvien maiden kanssa löytyy 
samanlaisia kauppapoliittisia näkemyksiä. Suomen 
kanssa usein samanmielisiin maihin lukeutuvat Ruot-
si, Tanska, Viro ja Hollanti. 

Kokouksissa ei aina saavuteta täyttä yksimielisyyttä, 
mutta erimielisyydet koskevat usein yksittäisiä kysy-
myksiä, jotka eivät keikuta koko venettä. 

Maanantai 8.7. 

Klo 18.15 Saavun Brysseliin. 

Klo 19.30 Kirjaudun hotellille ja käyn vielä 
läpi kokoukseen liittyviä asiakirjoja.
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Keskiviikko 10.7.

Klo 8.30 
Saavun kokouspaikalle. Tapaan tulkkitiimin 
edustajan, joka tuo tiedot tulkattavista kielistä. 
Komitean kokouksessa jäsenmaat saavat 
tulkkauksen englannin, saksan, ranskan, italian ja 
espanjan kielillä. Lisäksi jäsenmaat voivat puhua 
(mutta ei kuunnella) portugalia ja kreikkaa.

Klo 9.00 
Kokous alkaa. Vastaan palveluja sekä palvelujen ja 
investointien yhteisosuutta käsittelevien osioiden 
puheenjohtamisesta. Asialistalla on Suomen 
puheenjohtajakauden ohjelman esittelyn lisäksi 
kolmea kohtaa: 1) G20 Osakan huippukokous, 
2) palvelujen ulkomaankauppaa käsittelevän 
tutkimustyön eteneminen sekä 3) EU-Mercosur-
neuvottelut.

Klo 11.30 
Palvelujen sekä palvelujen ja investointien 
yhteisosuus päättyy. Kirjoitan pikaraportin edellä 
mainituista asiakohdista. Lisäksi viimeistelen kunkin 
asiakohdan osalta tekemäni puheenjohtajan 
päätelmät ja toimitan ne neuvoston sihteeristölle  
ja komissiolle arkistoitavaksi.

Pitkiä prosesseja

Kokoukselle kerrottiin yleisesti kauppapolitiikkaan liittyvät 
Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet, joista keskeisimpiä 
ovat meneillään olevien neuvottelujen saaminen maaliin. 
Aluksi näytettiin myös Suomen puheenjohtajuuskauden 
esittelyvideo.

– Lisäksi toimme yleisempänä linjana esiin, kuinka Suomi 
painottaa puheenjohtajana vapaakaupan hyödyllisyyttä 
EU:lle, Friman kertoo. 

Kokouksessa keskustelu alkaa yleensä komission alustuk-
sella esillä olevasta aiheesta. G20 Osakan huippukokouksen 
osalta komissio raportoi jäsenmaille digitaaliseen kauppaan 
liittyvistä keskusteluista. Huippukokoukselta haettiin EU:lle 
tukea muun muassa Maailman kauppajärjestössä käynnissä 
oleviin neuvotteluihin sähköisestä kaupasta. Tuki saatiin, 
mutta vain osaltaan, koska kaikki G20-maat eivät osallistu 
WTO-neuvotteluihin.

EU-Mercosur-neuvottelujen osalta komissio esitteli neu-
vottelutulokset, jotka saatiin muotoiltua 20 vuotta kestäneen 
prosessin päätteeksi.

– Neuvottelutulos on iso saavutus, siihen on pyritty hyvin 
pitkään. Lopputulos ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sopimus 
olisi tänään voimassa. Edessä on vielä paljon stilisointia, 
oikeudellinen tarkastus ja allekirjoituksetkin tarvitaan, 
Friman täsmentää.

Hän myöntää, että hyvin hidas asioiden eteneminen 
tuntuu välillä turhauttavalta sekä Suomen että  koko EU:n 
kannalta. Henkilökohtaisesti se ei kuitenkaan turhauta.

– Olen istunut kolme vuotta komiteassa ja havainnut, että 
välillä jotkut asiat takkuavat ja sitten ne taas etenevät. Asiat 
vain menevät tietyissä vaiheissa.

Aino Friman pitää puheenjohtajakauteen 
liittyviä tehtäviä merkityksellisinä. 
– Yksittäiset virkamiehet eivät ole 
merkityksellisiä. He ovat merkityksellisiä  
vain osana suurempaa kokonaisuutta.

Puheenjohtaja päättää agendasta

Kokouksen agenda rakennetaan yhteistyössä komission kanssa ja myös 
jäsenmaat voivat ehdottaa käsiteltäviä asioita. Viime kädessä kuitenkin 
puheenjohtaja päättää agendasta. Hän myös pitää huolta siitä, että asiat 
tulevat kokouksissa käsitellyksi. 

Kokousten välillä yhteydenpito puheenjohtajan ja komission välillä on 
tiivistä. Komission valmistelupalaverissa pyritään ennakoimaan, mitä 
jäsenmaat tulevat kysymään kokouksessa. Oleellista on kuunnella jäsen-
maiden tarpeita ja kiinnittää huomiota niiden esittämiin toiveisiin. 

Keskeisiä Suomen puheenjohtajakaudella käsiteltäviä asioita ovat 
muun muassa käynnissä olevat useat kahdenväliset kauppaneuvot-
telut. Niitä EU käy esimerkiksi Australian, Chilen, Indonesian sekä 
Uuden-Seelannin kanssa. Lisäksi ajankohtainen aihe on Maailman 
kauppajärjestössä neuvoteltavat sähköiseen kauppaan ja palvelujen 
kotimaiseen sääntelyyn liittyvät määräykset. 

– WTO:n sähköisen kaupan neuvottelut ovat etenemässä intensiivi-
sempään vaiheeseen. Kauppapoliittisen komitean täytyy varata tässä 
riittävästi aikaa keskustelulle, jotta jäsenmaat voivat esittää kysymyksiä 
ja kommentteja, Friman sanoo.

Hän kertoo, kuinka jäsenmaat esittävät puheenjohtajalle hyvin käy-
tännönläheisiä kysymyksiä. Myös muiden sidosryhmien yhteydenotois-
ta huomaa, että Suomi on muuttunut puheenjohtajamaaksi.

– Jo hyvissä ajoin ennen puheenjohtajakauden käynnistymistä tietyt 
organisaatiot saattoivat tulla jopa Suomeen keskustelemaan teemoista.
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Keskiviikko 10.7.

Klo 12.30
Lounas tiimin kanssa. Käymme läpi kokoustunnelmat.  
Hieno päivä, hyvin meni!

Klo 14.00
Käyn läpi sähköpostit.

Klo 16.30 
Lähdemme lentokentälle.

Klo 23.30 
Saavun kotiin Helsinkiin. 

Avoimuus ohjenuorana

Millainen on hyvä kokous? 
– Puheenjohtajan on osattava pitää kokous kä-

sissään ja viedä asioita määrätietoisesti eteenpäin. 
Tämä heinäkuinen kokous eteni jouhevasti ja sain 
pidetty kokouksen rullauksen hyvässä moodissa. 
Kokous eteni luonnollisen tuntuisesti, mutta koko 
ajan ohjatusti. Tämä oli hyvä kokous, Aino Friman 
luonnehtii.

Hän kertoo, että Suomi on saanut jo puheen-
johtajakauden alussa kiitosta siitä, että jäsenmaat 
pidetään hyvin informoituna siitä mitä tulevissa 
kokouksissa käsitellään. 

– Haluamme kertoa jäsenmaille kaiken, mitä itse 
tiedämme. Avoin viestintä ja luotettavuus ovat pu-
heenjohtajan hyveitä, niitä minä tulen vaalimaan.

Suomi ottaa kansainvälisillä areenoilla jatkuvasti kantaa lukuisiin 
asioihin. Mutta kenen näkemystä Suomen kanta edustaa?

Aino Friman korostaa, että kauppapolitiikan asiat koskettavat 
monia politiikanlohkoja, siksi keskeistä on ministeriöiden välinen 
yhteistyö ja yhteydenpito. 

– Ulkoministeriö ei yksinään voi harjoittaa kauppapolitiikkaa. 
Sitä ei harjoiteta irrallaan siitä, millaisessa maassa ja maailmassa 
me toimimme. 

Viime vuonna Suomi esitti kauppapoliittisessa komiteassa  
kantansa, joka liittyi digitaaliseen kauppaan. Siihen liittyvää 
kannanmuodostusta varten koottiin jaosto, jossa oli edustettuna 
useita ministeriöitä sekä sidosryhmiä. Näitä olivat esimerkiksi  
Elinkeinoelämän keskusliitto, useat ammattijärjestöt ja finanssi- 
alan organisaatiot sekä kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö. Näin 
ne saivat mahdollisuuden tuoda esiin oman näkemyksensä asiaan. 
Myös kansalaisilta tuli palautetta.

Kaikki mielipiteensä ilmaisevat tuskin ovat aina samaa mieltä 
tarkasteltavasta asiasta. Miten kanta silloin muodostetaan?

– Se on tasapainoharjoitus. Vaikka intressit eivät aina ole sata-
prosenttisen yhteneväisiä, kuitenkin yleinen näkemys kallistuu sille 
kannalle, että kaupasta on ollut meille kaikille hyötyä.

Kuka päättää mitä  
mieltä Suomi on?



T oukokuussa uutisoitiin, kuinka Suomi 
jätti allekirjoittamatta yhdeksän EU-
maan yhteisen kannanoton, että EU 
sitoutuisi hiilineutraaliuteen vuoteen 

2050 mennessä ja osoittaisi neljäsosan seuraavasta 
seitsenvuotisesta budjettikehyksestä ilmastonmuu-
toksen torjuntaan.

Kannan takana olivat Alankomaat, Belgia, Tanska, 
Ranska, Luxemburg, Portugal, Espanja, Ruotsi ja 
Latvia. Mutta Suomi siis puuttui, vaikka täällä kes-
keisissä asemissa olevat poliitikot olivat esittäneet 
samansuuntaisia kantoja.

Silloinen pääministeri Juha Sipilä perusteli 
ratkaisua sanomalla, että Suomi kyllä kannattaa 
tiukempia päästövähennyksiä, mutta edessä olevan 
EU-puheenjohtajakauden takia hallitus ei voi ottaa 
EU:n piirissä kantaa asiaan. 

– Nyt ollaan niin lähellä Suomen puheenjohtaja-
kautta, että meidän täytyy pidättäytyä lähtemästä 
tällaisiin kirjeisiin mukaan. Meidän on tehtävä 
kompromisseja. Tämä on ainut syy, miksi me 
emme ole tässä mukana, Sipilä sanoi lehtitietojen 
mukaan.

Hän kuitenkin arvioi, että Suomi pystyy puheen-
johtajana edistämään asiassa kompromissia, vaikka 
EU-maiden näkemykset asiassa eroavatkin.

Suomi on nyt toiminut EU-puheenjohtajana ja 
käytännöt ovat tulleet tutuiksi. Rajoittaako puheen-
johtajan rooli omien intressien eteenpäinviemistä 
kauppapolitiikassa?

– Puheenjohta-
juuden aikana emme voi 
täysillä ajaa kansallisia intres-
sejä. Siinä mielessä se rajoittaa 
Suomelle tärkeiden asioiden esiin-
tuomista, Aino Friman sanoo.

Hän kuitenkin korostaa, etteivät 
Suomen intressit ole vaarassa puheen-
johtajuuden aikana kauppapolitiikan tai 
muunkaan politiikan osalta.

– Monet maat ovat asiakysymyksistä samaa 
mieltä kuin Suomi. Eli vaikka me emme käytä 
puheenvuoroja, niin joku tuo vastaavat näkemykset 
esiin. Toisaalta puheenjohtajalla on myös valtaa. 
Puheenjohtajan tehtävänä oli esimerkiksi löytää 
kompromissi.

– Puheenjohtajalla on valta viedä keskuste-
lua tiettyyn suuntaan, mutta sen on toimittava 
neutraalisti ja edistettävä kansallisten intressien 
sijaan yhteisiä ratkaisuja. Minä näen, että puheen-
johtajakaudella minun tärkein tehtäväni on toimia 
jäsenmaiden näkemysten yhteen sovittajana, 
Friman linjaa.  

Sulkeeko
puheenjohtajuus 
suun?
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VIENTI- JA TUONTILUVUT (2001– 2018)

Kiinan vienti EU:hun 

+532 %

EUn vienti Kiinaan 

+803 %

EUn tuonti Kiinasta 

+532 %
USA:n vienti EU:hun 

+74 %

USA:n vienti Kiinaan 

+526 %
Kiinan vienti USA:han

+393 %
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Analyysi

uuden  
suunnan?
Talousmahtien vienti- ja tuontiluvut kertovat 
maailman kauppavirtojen huimasta kasvusta ja 
suuntautumisesta vuoden 2001 jälkeen. Mutta 
aiheuttaako kauppasota käänteen? 
 Sami Laakso  Jukka Pylväs

Ottavatko  
kauppavirrat 

T
alousmahtien vienti- ja tuontiluvut kertovat maailman kauppavirtojen 
huimasta kasvusta ja suuntautumisesta vuoden 2001 jälkeen. Mutta 
aiheuttaako kauppasota käänteen? 

Vuotta 2001 voidaan pitää globalisaation ja kansainvälisen kaupan 
merkkipaaluna, silloin Kiina liittyi maailman kauppajärjestö WTO:n 

jäseneksi.  
– Kiinan tärkeys kaikille muille maille on viimeisen 20 vuoden aikana kasvanut 

merkittävästi. Vuonna 2001 se oli vielä suhteellisen pieni tekijä. Nykyisin se on 
etenkin tuonnissa melkein kaikille maille top 3 -maiden joukossa, Suomen Pankin 
siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen päällikkö Iikka Korhonen sanoo.

Talouden globalisaatio ja ulkomaankaupan kasvu on ollut merkittävä vauras-
tumista edistävä tekijä, satoja miljoonia ihmisiä on noussut pois äärimmäisestä 
köyhyydestä.   

Kolmen talouskeskittymän – EU, Kiina, USA – välinen kauppa kuvaa hyvin talou-
den globalisaatiota.  Euroopan unionin osuus koko maailman tavarakaupasta on 
(2018) 16,7 prosenttia, USA:n 14,2 ja Kiinan 13,8 prosenttia.

Maailmankaupan tarkasteluun voi silti perustellusti ottaa myös toisenlaisia 
kulmia, onhan esimerkiksi näiden talousnapojen ulkopuolinen Japani maailman 
kolmanneksi suurin talous, EU-jäsenmaa Saksa neljäs ja Kalifornian osavaltio 
maailman viidenneksi suurin talous. Aika ajoin katse kiinnitetään myös Afrikkaan, 
jonka kasvuluvut ovat kovat.

– Kasvuprosentit ovat korkeita, kun lähtötaso on niin matala. Afrikka on kansain-
välisessä kaupassa vielä hyvin pieni tekijä, vaikka joissakin yksittäisissä tuotteissa 
tai raaka-aineissa se voi olla merkittävä, Korhonen määrittelee. 
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EU:n tavaraviennin arvo USA:han oli viime vuonna 
480 miljardia dollaria ja Kiinaan 247 miljardia 
dollaria. Yhdysvalloista Euroopan unionin alueelle 
tuodaan tavaraa 316 miljardin dollarin arvosta ja 
Kiinasta 465 miljardilla. EU on maailman suurin 
teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä ja on suurin 
vientimarkkina noin 80 maalle.

Ja sitten ne kauppakumppanit, joiden kiistat ovat 
keränneet suurimman huomion viime kuukausina. 
Kiinan vienti USA:han oli viime vuonna 540 miljar-
dia dollaria ja Yhdysvallat vei Kiinaan 120 miljardin 
dollarin arvosta. Joten melkoinen epätasapaino 
kaupassa vallitsee.

– Yhdysvallat on sekä EU:lle että Kiinalle selkeästi 
tärkeämpi kysynnän lähde kuin toisinpäin. Siksi 
bruttokansantuotteen näkökulmasta Yhdysvallat on 
Kiinalle paljon tärkeämpi kuin toisinpäin. Yhdysval-
tojen ja EU:n välillä epäsymmetria ei ole yhtä suuri, 
Korhonen sanoo.

Kehityksessä kipupisteitä
Ennen vuoden 2008 talouskriisiä maailmankaupan 
volyymi kasvoi pitkän aikaa kaksin–kolminkertaises-
ti verrattuna maailmantalouden kasvuun. Kun maa-
ilman bkt kasvoi kolme prosenttia, kaupan kasvu ylsi 
seitsemään tai kahdeksaan prosenttiin. Talouskriisin 
jälkeen kasvuprosentit ovat olleet likimain samat.

– Finanssikriisin jälkeen tilastot kansainvälisistä 
investoinneista kertovat, että tuotannon siirtyminen 
Kiinaan on vähentynyt huomattavasti. Osasyy tähän 
voi olla Kiinan kasvaneet kustannukset. Tuotanto-

ketjujen sirpaloituminen ja jatkuva erikoistuminen 
on myös pysähtynyt finanssikriisin jälkeen.

Viime kuukausina kansainvälisen kaupan kehi-
tykseen on tullut ainakin väliaikainen taitekohta, 
kun USA:n ja Kiinan välinen sanasota on äitynyt 
todelliseksi kauppasodaksi ja osapuolet ovat kilvan 
asettaneet toistensa tuotteisiin tulleja kauppaa 
hankaloittamaan. 

Niillä on ollut merkittävä vaikutus. Kiinan tulliti-
lastojen perusteella Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen 
tavarakauppa supistui tämän vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla noin 35 prosenttia.

– Kaupan vaikeuttamisella on selvästi negatiivinen 
vaikutus Yhdysvalloissa sekä Kiinassa talouskehityk-
seen.

Pysyviä muutoksia?
Kun USA ja Kiina ovat nokitelleet toisiaan tulleilla, 
kauppavirrat ovat kohdentuneet uudella tavalla ja 
tuotantoa on siirtynyt muualle. 

Vietnamin ja Yhdysvaltojen välinen kauppa on kas-
vanut nopeasti. Kiina on puolestaan siirtänyt elintar-
vikkeiden ja muun muassa soijan tuontiaan USA:sta 
Brasiliaan ja muualle Etelä-Amerikkaan. Muitakin 
muutoksia on tapahtunut. 

 Tärkeimmät  
vientimaat
KIINA 

Vienti:
USA 
Hong Kong 
Japani

Tuonti:
Etelä-Korea
Japani
Taiwan 

EUROOPAN  
UNIONI

Vienti:
USA
Kiina
Sveitsi

Tuonti:
Kiina
USA
Venäjä

USA

Vienti:
Kanada
Meksiko
Kiina

Tuonti:
Kiina 
Meksiko
Kanada

Kiina on pyrkinyt 
pääsemään arvoket-

jussa ylemmälle tasolle 
ja siirtymään pelkästä 

kokoonpanosta  
vaativimpiin töihin.
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– Kun Kiinan talouskasvu on hidastunut, sen 
tuonti Japanista on alkuvuonna pienentynyt, sen 
sijaan tuonti EU:sta on pysynyt kutakuinkin enti-
sellä tasollaan. Se voi kertoa siitä, että osa USA:sta 
tulevasta tuonnista on korvautunut tuonnilla EU:sta. 
Samaan aikaan kun USA:n tuontiin on kohdistunut 
uusia tulleja, Kiina on laskenut tulleja monista muista 
maista tuotavilta tuotteilta, joten tuonti muualta 
kuin USA:sta on tullut aiempaa kilpailukyisemmäksi, 
Korhonen analysoi. 

On vaikea arvioida, jääkö tuotannon siirtyminen 
Kiinasta pysyväksi, vaikka kauppasodasta päästäisiin.

– Yhdysvaltojen ja Kiinan tilanne voidaan kokea 
niin herkäksi ja ennakoimattomaksi, ettei tuotantoa 
haluta siirtää takaisin. Vasta-argumenttina voidaan 
sanoa, että kun tuotanto kyettiin siirtämään muu-
tamassa kuukaudessa pois Kiinasta, miksei sitä yhtä 
nopeasti sinne voisi myös palauttaa. Tai sitten se 
voidaan siirtää johonkin kolmanteen maahan.

Jo ennen kauppasotaa Kiinan kustannustason 
nousu on aiheuttanut jonkin verran erityisesti yksin-
kertaisen kokoonpanotyön siirtymistä halvemman 
kustannustason maihin kuten Vietnamiin ja vielä 
sitäkin edullisempiin maihin esimerkiksi Laosiin ja 
Bangladeshiin. Samalla Kiina on pyrkinyt pääsemään 
arvoketjussa ylemmälle tasolle ja siirtymään pelkästä 
kokoonpanosta vaativimpiin töihin.

Myös Kiinan sisällä on ollut liikettä.
– Kiinassa palkat ovat nousseet erityisesti itäranni-

kolla ja etelässä, minkä johdosta tuotantoa on siirretty 
maan sisäosiin. Kiinan viranomaiset ovat rohkaisseet 
tätä kehitystä ja tarjonneet asian vauhdittamiseksi 
subventioita ja myös liikenneinfraa on parannettu.

Kauppasopimuksilla  
vastavirtaan
Kansainvälistä kauppaa haittaavien toimien vasta-
painona ovat olleet vapaakauppaa edistävät kaup-
pasopimukset, joita Euroopan unioni on solminut 
viime vuosina Singaporen, Meksikon, Vietnamin 
Kanadan ja Japanin kanssa. Viimeistä sinettiä vaille 
on vielä Mercosur-sopimus neljän Latinalaisen Ame-
rikan maan kanssa.

Tutkimukset todistavat kauppasopimusten kasvat-
tavan osapuoliensa välistä kauppaa ja lisäävän ihmis-
ten hyvinvointia, mutta kuinka paljon?

– Kauppasopimukset näkyvät tilastoissa, mutta 
loppujen lopuksi niiden hyvinvointivaikutukset ovat 
varsin pieniä etenkin verrattuna niiden saamaan 
huomioon, Korhonen luonnehtii.

Hän kuitenkin suhteuttaa asioita. Jos vapaakaup-
pasopimuksen ansiosta maan bruttokansantuote 
kasvaa vaikka joitakin prosentin kymmenyksiä tietyl-
lä aikavälillä – onko se paljon vai vähän?

– Mieluummin tämäkin lisä ja sen tarkoittama 
hieman korkeampi elintaso varmasti otetaan kuin jä-
tetään ottamatta. Lisäksi sopimuksilla voi olla paljon 
suurempi positiivinen vaikutus tietyille toimialoille 
ja yrityksille. Esimerkiksi EU:n ja Japanin välinen 
kauppasopimus on saanut aikaan sen, että Suomen 
vienti Japaniin on kasvanut selvästi ja Japanin merki-
tys Suomen viennissä on kasvanut.

Enemmän euroja
Korhonen muistuttaa keskeisestä maiden välisestä 
kauppaa edistävästä sopimuksesta.

– EU:n sisämarkkinat ovat ainutlaatuiset, jossa 
myös palveluiden kauppa on pitkälle vapautettu. 
EU:n sisällä on helpompi tehdä palveluilla kauppaa 
kuin esimerkiksi USA:ssa osavaltioiden välillä.

EU:n hyötyjä ei usein ”muisteta” tuoda esiin, kun 
kovaan ääneen mölistään ihmisjoukkojen tunteisiin 
vedoten erilaisista kurkkudirektiiveistä ja todellisista 
tai kuvitelluista nettomaksuista EU:lle.

Korhonen kertoo tutkimuksesta, jonka mukaan 
kymmenen vuotta EU:n jäseneksi liittymisen jälkeen 
kansantuote henkeä kohden on Suomessa kymme-
nen prosenttia korkeampi kuin se muuten olisi ollut. 

Oxford Economicsin selvityksen mukaan Suomes-
sa kotitalouksien tulot olivat vuonna 2017 1000–1500 
euroa korkeammat kuin mitä ne olisivat olleet ilman 
EU-jäsenyyttä. Arvion mukaan Suomeen on EU:n 
avulla syntynyt 40 000 uutta työpaikkaa ja Suomen 
kokonaiskauppa on lisääntynyt 9–26 prosenttia. 
Lisäksi EU-jäsenyydestä saatavat hyödyt kasvavat 
sisämarkkinoiden kehittyessä. 

 TÄRKEIMMÄT VIENTITUOTTEET

Autot

4,9% 3,0% 2,9%
Öljyjalosteet Mikropiirit
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K
enelläpä ei olisi mielikuvaa Ranskasta. 
Upea maa, jossa perinteitä ja hyvää ruokaa 
arvostetaan mutta joka on samalla vähän 
vanhanaikainen ja byrokraattinen. Todelli-
suudessa nämä hankalammat ominai-

suudet pitävät yhä harvemmin paikkaansa. Euroopan 
kolmanneksi suurin talous modernisoituu vauhdilla. 

– Osana hallituksen uudistuspolitiikkaa on hel-
potettu yritysten laajentumista Ranskaan. Presi-
dentti Emmanuel Macron on halunnut sujuvoittaa 
yritysten perustamista ja lisätä toimintaympäristön 
ennustettavuutta, kertoo Team Finland -maajohtaja, 
suurlähettiläs Teemu Tanner. 

Presidentti Macronin läpi ajamat uudistukset on 
osittain aloitettu jo edeltäjien aikana. Esimerkiksi 
työlainsäädäntöä on uudistettu siten, että työmark-
kinoita on saatu joustavammiksi. Yritysverotuskin 
on laskussa, veroaste on tällä hetkellä 31 prosenttia, 
mutta vuoteen 2022 mennessä se laskee 25 prosent-
tiin. On panostettu liike-elämän yhteistyöhön EU:n 
sisällä.

– Ranskassa suomalaisyrityksiä odottaa 67 miljoo-
nan asukkaan merkittävä talousalue. Suomen vienti 
Ranskaan on kuitenkin ollut samaa luokkaa kuin 
vientimme Viroon tai Belgiaan. Ilahduttavasti vien-
nissä on viime vuosina ollut selkeää kasvua, mutta 
tilaa riittää edelleen, lähettiläs Tanner kuvaa.

Uudistusten vaikutuksesta todistaa esimerkik-
si investointilukujen nousu. Vuonna 2018 Ranska 
houkutteli EU-alueella toiseksi eniten ulkomaisia 

investointihankkeita ja oli samana vuonna suosituin 
tutkimus- ja kehitystoiminnan investointikohde 
EU:ssa.  

Samalla byrokratiaa puretaan ja hallintoa moder-
nisoidaan.

– Yhtenä esimerkkinä henkisestä avautumisesta 
voisi kertoa, että Demos Helsinki on solminut pui-
tesopimuksen Ranskan hallinnon kanssa erilaisista 
innovaatioista ja kokeiluista. Ajatella, että Ranskan 
hallinto sparraa pohjoisen ajatushautomon kanssa, 
Team Finland -koordinaattori Anna Esko kertoo.

Entä ne keltaliivit?
Maata liiketoiminnan kannalta tähyilevän näkö-
kulmasta on siis käynnissä paljon hyviä muutoksia. 
Ranskalaiset itse eivät kaikkia uudistuksia ole pure-
matta nielleet. 

Tästä olivat merkkinä taannoin keltaliivien mie-
lenosoitukset. Niissä vastustettiin aluksi erityisesti 
hallituksen suunnittelemaa polttoaineveron koro-
tusta mutta vaatimukset laajenivat myös kansalais-
ten ostovoimaan ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

– Mielenosoitusten ja levottomuuksien vaikutuk-
set liiketoimintaan olivat kansainvälisellä tasolla 
pieniä ja tilanne on onneksi rauhoittunut. Valtio ja 
hallitus näyttivät, että pysyvät linjassaan, vaikka joi-
takin myönnytyksiä tehtiinkin, keskustelua lisättiin 
ja sosiaalisten uudistusten aikataulua nopeutettiin, 
Team Finland -asiantuntija Henriikka Yliheljo 
kertoo. 

Suomen vienti Euroopan kolmanneksi suurimman talouden 
markkinoille on samaa luokkaa kuin vienti Viroon tai Belgiaan. 
Suomalaisyrityksille olisi Ranskassa paljon lisää tilaa, korostavat 
Team Finlandin jäsenet. 
 Lotta Nuotio   Valtteri Kantanen, Istock

R A N S K A
Mielikuvia modernimpi



Markkinat
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• Ranska on Euroopan 3. suurin talous 
• Ranska on Euroopan merkittävin 

TKI-investointikohde
• Yritysveroprosentti on tällä hetkellä 

31% ja laskee 25%:iin vuoteen 2022 
mennessä

• Ranska pyrkii ”Startup Nationiksi”:
 – La French Tech -ohjelma tukee 

ranskalaista startup-ekosysteemiä
 – Maailman suurin startup-hautomo 

Station F sijaitsee Pariisissa
 – VivaTech–startup-tapahtuma 

kokoaa kansainvälisen teknolo-
giaekosysteemin Pariisiin

•  Ranska on maailman suosituin 
matkailumaa. Toisaalta 
ranskalaiset pitävät 
Suomesta: ranskalaiset 
ovat maamme 6. suurin 
matkailijaryhmä. 

 FAKTA
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 Suomen ja Ranskan 
välinen kauppa (2018):

Ranska oli vuonna 2018 Suomen kah-
deksanneksi merkittävin kauppakump-
pani. Tärkeimmät tuontituoteryhmät 
ovat koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 
sekä kemialliset aineet ja tuotteet. Suo-
men kauppa Ranskan kanssa on ollut 
koko 2010-luvun alijäämäistä. 

Vienti 

1 790 M€
Tuonti 

2 002 M€

32

Pariisi on sekä 
mielikuvien perinteinen 
että huippumoderni 
suurkaupunki.
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Vaikka Ranskassa yhä on tapana osoittaa mieltä 
näkyvästi, ei maine lakkojen luvattuna maana enää pidä 
paikkaansa.

– Tilastollisesti lakkopäivien määrä on tullut selvästi 
alaspäin, eikä Ranska poikkea verrokkimaista. Ehkä 
täällä lakkoilu on demonstratiivisempaa kuin vaikkapa 
Suomessa, Business Finlandin neuvonantaja Heli Pasa-
nen-Zentz sanoo. 

Kohti vähähiilisyyttä 
Noin sadalla suomalaisyrityksellä on tytäryhtiö tai muu 
yksikkö Ranskassa. Yritysten määrää on yhä vaikeampi 
laskea, sillä useat suomalaisyritykset toimivat Ranskas-
sa paikallisen edustajan kautta. 

Erityisen mielenkiintoisia mahdollisuuksia voi 
suomalaisyrityksille löytyä nopeasta digitalisoitumises-
ta, joka on käynnissä aina hallinnosta teollisuuden eri 
sektoreihin, liikenteestä terveydenhuoltoon. Tekoäly 
onkin nostettu keskiöön, Ranska ja Suomi antoivat 
yhteisen tekoälyjulistuksen vuonna 2018. Sen tavoit-
teena on edistää alalla tehtävää laajaa ja pitkäkestoista 
yhteistyötä. 

– Mahdollisuuksia olisi tarjolla vaikkapa älyliikenteen 
ja energiatehokkaan rakentamisen piirissä. Myös kier-
totaloudessa Ranska on tekemässä säädöksiä ohjatak-
seen kansalaisten kulutuskäyttäytymistä kestävämpään. 
Vähähiilisyys läpäisee vähitellen koko talouden, katsoo 
Pasanen-Zentz. 

Maakuva hyvä muistaa
Ranskaan laajentumisessa voi auttaa myös, että Suomi 
ja muut pohjoismaat surffaavat maassa tämänhetkisen 
trendin aallonharjalla. Me olemme juuri nyt ”cool” mikä 
näkyy niin matkailussa kuin ruokailukulttuurissa, mut-
ta siitä on tukea muillakin aloilla. 

– Markkinoinnissa kannattaa hyödyntää Suomen 
myönteistä maakuvaa ja mainetta. Laatu ja luotettavuus 
ovat suomalaisten valtteja, Tanner kehottaa. 

Suomen maakuvan arvostus on noussut nopeasti, 
ranskalaisten silmissä Suomi on moderni, tasa-arvoi-
nen yhteiskunta, joka tunnetaan koulutuksestaan. Eri-
tyisen ”coolia” on tällä hetkellä ekologisuus, luonnon-
mukaisuus, kaikki mikä liittyy ympäristöön, luontoon 
ja puhtauteen ja toisaalta taas korkeaan teknologiaan ja 
innovatiivisuuteen. 

Tästä syystä yrityksille voisi olla hyödyksi lähteä 
Ranskan isoille markkinoille yhdistetyin voimin, 
isompana suomalaisena kokonaisuutena. Esimerkiksi 
kaupat haluavat laajempia kokonaisuuksia, eivät vain 
yksittäisiä tuotteita. Tuote ja siihen kuuluva palvelu voi 
olla helpompi myydä kokonaisuutena.  

Ranska ei ole vain Pariisi
Osana yhteiskunnan modernisointia pyritään eroon 
keskusjohtoisuudesta ja ottamaan paikalliset olosuh-
teet paremmin huomioon myös liike-elämän tarpeissa. 
Onkin hyvä muistaa, että yksi Ranskan ”région” voi olla 
taloudeltaan ja väestöltään Suomen kokoinen. Ja näiden 
alueiden välillä singahtelee luotijuna TGV, mikä muut-
taa etäisyydet lyhyiksi ajassa mitattuna. 

– Merkittävät kaupungit kuten Toulouse, Lille, Nantes 
ja Strasbourg tunnetaan Suomessa melko huonosti. 
Laajeneminen vain jollekin alueista voi olla järkeväm-
pää ja helpompaakin, riippuu paljon tuotteesta. Esi-
merkiksi Lyonin alueella on vahvaa teollisuutta, sanoo 
Pasanen-Zentz. 

Tämä auttaa byrokratiassakin. EU:n sisämarkkinoille 
Ranskaan ei ole tarvetta lähteä keskitetysti keskushal-
linnon kautta, kun tuotteet ja palvelut ovat EU-säännös-
ten mukaisia.

 – Alueet haluavat houkutella yrityksiä ja voivat tukea 
niiden laajenemista. Kustannukset alueilla ovat usein 
pienemmät ja junien kanssa etäisyydet pääkaupunkiin 
muutamia tunteja. Esimerkiksi Bordeaux on ollut viime 
vuosien muuttovoittaja, hän jatkaa.

Henkilökohtaisia suhteita
Mutta ei Ranska olisi Ranska, jos ei niitä perinteisiä 
piirteitäkin olisi yhä olemassa. 

Vaikka ranskalaisten englanninkielen taidot ovat 
parantuneet paljon, on tärkeää löytää ranskaa osaava ja 
paikallista kulttuuria tunteva yhteistyökumppani. Mikä 
meillä hoituisi sähköpostilla, saattaa vaatia kasvokkain 
tapaamisen Ranskassa.

– Luottamus ei synny niin nopeasti kuin Pohjoismais-
sa ja jo sovittua pitää eri tavalla vahvistaa. Ranskalaiset 
haluavat liiketoiminnan ohella tutustua aidosti ihmisiin 
ja luoda henkilökohtaisen suhteen. Jos tämä tuntuu vie-
raalta, voi erityisesti alkuvaiheessa käyttää ranskalaisia 
edustajia, Pasanen-Zenz sanoo. 

Ranskan talous modernisoituu vahdikkaasti.
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Suomalaisten tietynlaista nöyryyttä pidetään Ranskassa 
osoituksena luotettavuudesta ja asiakkaan ymmärtämisestä.
 Minna Kalajoki  iStock

Digitaalisille ratkaisuille

Markkinat

D
igitaalisia tapahtumanhallintaratkaisu-
ja tarjoavan Lyyti Oy:n Lari Lempisen 
mukaan maassa on valtava määrä pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä, jotka tarttuvat nyt 
hanakasti bisnestä helpottaviin digitaali-

siin ratkaisuihin. 
– Markkinatutkimuksemme osoitti Ranskassa olevan 

markkinoita, mutta myös alamme kilpailua. Digipalve-
luiden kohdalla markkina näytti kuitenkin olevan hiukan 
Suomea jäljessä, joten aloitimme isosti avaamalla toi-
miston Pariisiin pari vuotta sitten, Lyytin Ranskan-toi-
mintoja vetävä Lempinen kertoo. 

Lisäksi yritysten toimintaympäristöä on viime vuo-
sina kohennettu. Muutama asia kannattaa kuitenkin 
muistaa.

– Ranskassa pitää puhua ranskaa. Tästä ei pääse yli 
eikä ympäri. Myös päätöksentekoprosessi poikkeaa poh-
joisemmista maista. Asioita vatvotaan ja konsensuksen 
rakentaminen vie aikaa, mutta lopputuloskin on usein 
parempi. Ranskassa arvostetaan myös yleissivistystä, ja 
esimerkiksi historian tuntemuksesta on hyötyä. 

Henkilökohtaiset yhteydet ovat arvossaan, ja ideaaliti-
lanteessa potentiaalisia asiakkaita lähestytään kasvo-
tusten.

– Tosielämässä tämä ei tietenkään ole aina mahdollis-
ta. Myös hierarkia on suomalaista jyrkempi. Päätöksen-
tekijöihin pääsee useimmiten kiinni vain vakuuttamalla 
ensin heidän alapuolellaan olevat ihmiset.

Joskus Ranska yllättää, esimerkiksi läpinäkyvyyden 
ja neuvottelukulttuurin suhteen. Lempinen muistaa 
Lyytin ensimmäisen asiakkaan järjestämän merkittävän 
tapahtuman hyvin.

– Matkan varrella jouduimme korjaamaan muutaman 
asian, ja päätöspalaverissa olimme varmoja, ettei kysei-

nen iso yritys halua jatkaa sopimusta. Yllätykseksemme 
asiakas halusikin tuplata diilin.

Suomalaisuutta arvostetaan
Sähköisistä tiedonhallintaratkaisuistaan tunnetun M-Fi-
lesin Ranskan maajohtaja Tong Chhor pitää Ranskan 
markkinaa houkuttelevana ja bisnesympäristöä hyvänä. 
Muun muassa brexit vetää maahan uusia investointeja. 

– Toimintaa tehostavia digitaalisia ratkaisuja otetaan 
innolla vastaan. Laajensimme Ranskaan kaksi vuot-
ta sitten, ja markkinaosuus ja myynti ovat kasvussa. 
Asemamme on hyvä, koska ratkaisumme sopivat kaikille 
toimialoille ja yrityksen kaikkiin toimintoihin. 

Chhor korostaa ranskalaisten synnynnäistä epäluuloa. 
– Ranskassa luottamus pitää ansaita, ja sitä pitää vaa-

lia jatkuvasti. Lisäksi päätöksentekijät pitää tuntea, jotta 
asiat etenevät, Chhor kiteyttää.

Ulkopuolisiin auktoriteetteihin kyllä luotetaan. Chhor 
nostaa esiin oman alansa listaajat Forresterin, Gartnerin 
ja Nucleus Researchin.

– Listoilla pitää sijoittua, jotta juuri sinun ratkaisusi 
valitaan useiden vaihtoehtojen joukosta. Asiakkaalle 
pitää myös pystyä esittämään menestystarinoita niiden 
käytöstä. Kun vielä henkilöstö on osaavaa, alkavat pala-
set bisneksen tekemiselle Ranskassa olla koossa. 

Suomalaiset yritykset nauttivat Ranskassa vahvasta 
maakuvasta ja hyvästä maineesta. 

– Suomalaisten varautuneisuutta ja tietynlaista nöy-
ryyttä arvostetaan, koska piirteitä pidetään osoituksena 
luotettavuudesta ja asiakkaan ymmärtämisestä. Ranska-
laiset arvostavat suomalaista elämänlaatua ja sitä, että 
asiat hoidetaan yhteistyöllä ja huolella loppuun saakka. 
Suomalaisia ei pidetä koskaan ylimielisinä, vaikka laatu 
on usein maailman huippua. 

kysyntää



Nopeasta 
digitalisoitumisesta  
voi löytyä erityisen 

mielenkiintoisia  
mahdollisuuksia 

suomalaisyrityksille.
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Mikä Amcham on ja mitä teette Suomessa? 
Olemme moderni kauppakamari, joka haluaa rakentaa 
luottamusta yli Atlantin ulottuvaan bisnesyhteisöön. 
Haluamme, että suomalaiset yritykset menestyvät 
Yhdysvaltojen markkinoilla. Haluamme myös lisää 
kansainvälisiä investointeja Suomeen, eli parantaa 
kansainvälisten yritysten toimintaympäristöä Suo-
messa. 

Ovatko kovat kauppapoliittiset puheet 
vaikuttaneet EU–USA-investointisuhteisiin?
Tässä asiassa olen lyhyen aikavälin pessimisti mutta 
pitkän aikavälin optimisti. Investointisuhteen perusta 
on erittäin vahva. Yhdessä olemme suurin ja integroi-
tunein talous maailmassa, joka vastaa kolmanneksesta 
maailman bruttokansantuotteesta. Yli puolet Yhdys-
valtain investoinneista suuntautuu Eurooppaan ja 
päinvastoin, on kyse 15 miljoonasta työpaikasta.

Nykytilanne on kuitenkin epävakaa, politiikan 
sisältö muuttuu joka kuukausi. Poliittisen turbulenssin 
aikana on tärkeää, että yritykset tietävät miten selvitä, 
mihin on varauduttava. Neuvomme mielellämme myös 
hallituksia, että miten säilyttää yritysten toimintaedel-
lytykset. 

Millaisia neuvoja nykyisessä tilanteessa annatte? 
Pitää muistaa, että kaupankäynti ei ole loppunut po-
liittisen tilanteen takia. Yrityksille verkoston merkitys 
korostuu ja se, että voi suunnitella miten mahdollisista 
poikkeustilanteista, kuten lisätulleista tai sanktioista 
selvitään. Tukiverkoston avulla voi suunnitella etukä-

teen, voiko esimerkiksi toimitusketjuja tarpeen tullen 
muuttaa. 

Mitä tulisi ottaa huomioon Yhdysvaltojen 
markkinoille laajentuessa?
Yksi harhaluulo uusille markkinoille lähtiessä on, että 
kaikki pitäisi tehdä yksin. Päinvastoin! On tärkeää 
seurata muiden tekemisiä, menestyviä sijoittajia ja 
onnistuneita yrityksiä. Jos omaa verkostoa ei ole, 
niin välittäjään, myös meihin, voi aina ottaa yhteyttä. 
Asioista kärryillä pysyminen on tärkeää.  

Yksi tärkeimmistä asioista on etukäteen valmistau-
tuminen. Laajentumiseen on oltava varaa, yritysjohdon 
on oltava sitoutunut. Ensivaikutelman voi antaa vain 
kerran, joten on osattava pitää myyntipuhe, verkos-
toitua ja luoda suhteita. On oltava tehokas ja valmis 
palaamaan asiaan heti, kun tilaisuus avautuu. Yksit-
täisenä vinkkinä on osavaltiotasoon keskittyminen, 
kuvernööreihin pääkaupungin sijaan. On olemassa 
oikoteitä, jotka säästävät paljolta työltä.

Skaala on valtava Yhdysvalloissa. Vaikka olisi kyse 
esimerkiksi kapean nichen terveysteknologiasta, niin 
teknologisen ratkaisun myyminen yhteen sairaalaan 
saattaa johtaa sen käyttöönottoon laajassa sairaalaver-
kostossa. 

Mitkä teollisuudenalat näet lupaavimpina 
suomalaisyrityksille?
Makrotasolla näen trendin kohti kestävyyttä mielen-
kiintoisimpana. Se kiinnostaa niin jakeluketjuissa kuin 
palvelutaloudessa, eli miten yritykset ovat järjestäneet 

AmCham vaalii
AmCham Finlandin johtaja Alexandra Pasternak-Jackson uskoo 
USA:n ja EU:n vahvojen investointisuhteiden kestävän ylitse poliittisen 
turbulenssin. Hänen mielestään suomalaisyrityksillä on jotakin, millä 
vedota kokonaiseen sukupolveen Atlantin tuolla puolen. 
 Lotta Nuotio  AmCham

bisnestä yli Atlantin
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toimintansa kestävästi. Suomalaisyrityksillä on tässä 
osaamista ja sitä käytetään jo. Jos tämän osaa viestiä 
ja markkinoida, voi vedota kokonaiseen sukupolveen. 
Myös brändeinä pohjoismaisuus ja suomalaisuus ovat 
trendikkäitä Yhdysvalloissa. Toki perinteiset korkea 
teknologia ja terveysteknologia ovat suomalaisyritys-
ten vahvuuksia Yhdysvalloissakin.

Entä millainen on kansainvälisten yritysten 
asema Suomessa?
Ne ovat äärimmäisen tärkeitä Suomelle, merkittäviä 
veronmaksajia ja uusien työpaikkojen luojia. Joskus 
kansainväliset yritykset silti jätetään tärkeistä keskus-
teluista. Toivoisin myös, että kansainvälisistä inves-
toijista kerrottaisiin enemmän positiivisia tarinoita 
suurelle yleisölle. Yritykset haluavat toki kasvaa mutta 
myös tekevät hyvää Suomelle, ovat tänne sitoutuneita. 

Suomessa on kaikki mahdollisuudet luoda upeita 
asioita. Infrastruktuuri on loistava. Täällä on läpinä-

kyvyyttä ja ennustettavuutta, yritykset tietävät mitä 
tapahtuu ja voivat suunnitella. Ja tietysti koulutettu 
työvoima, suomalaisten työntekijöiden oma-aloit-
teisuus ja tunnollisuus tarkoittavat, että hommat 
hoituvat.

Mitä kansainvälisten yritysten näkökulmasta 
Suomessa voisi parantaa? 
Suomen tulisi olla vielä kansainvälisempi. Tänne 
tarvitaan osaajien ekosysteemi, joka toisi lisää inno-
vaatioita, yrityksiä ja työpaikkoja. Jos saamme tänne 
huippututkijoita ja osaajia, niin he vetävät tänne muita 
ja syntyy huippuosaajien yhteisö.

Työluvissa byrokratia on yhä raskas ja hidas ja 
puolisoiden työllistymismahdollisuuksia tarvittaisiin 
lisää, kuten myös englanninkielisiä kouluja. Nyt kan-
sainväliset opiskelijat eivät pääse tarpeeksi nopeasti 
töihin, ja Suomi menettää lupaavia, koulutettuja 
työntekijöitä. 



Juhannuspäivän aamuna 2016 käteni hamu-
sivat kuumeisesti kännykkää kesämökin 
lattialta. Olin tottunut ajattelemaan, että 
EU-maiden politiikassa teknokraatti-

nen järki lopulta voittaa, ja niin arvelin käyvän 
EU-jäsenyydestä äänestävässä Iso-Britanniassa-
kin. Olin väärässä, enkä valitettavasti viimeistä 
kertaa. 

Vuosikausia EU-lainsäädäntöä neuvotelleena 
ymmärsin tuskallisen selkeästi, miten vaikeaa 
olisi yrittää irtautua niistä tuhansista direktii-
veistä ja asetuksista, joista EU:n sisämarkkinat 
muodostuvat. Brysselin makkaratehtaan veteraa-
nina tiesin myös, että EU-masiina on usein tur-
hauttava ja tehoton, mutta välttämätön: yhteis-
ten sääntöjen tarve on niin sanottu ”no-brainer” 
siinä kielten, kulttuurien ja sääntelyjärjestelmien 
sekametelisopassa, jota kutsumme Euroopaksi.

UK:ssa on tietyissä piireissä ajateltu jo pit-
kään ennen brexitiä, että vaihtoehto EU-sään-
telylle on se, ettei ylikansallista sääntelyä 
tarvita lainkaan. Asiahan on juuri päinvastoin: 
vaihtoehto on 28 erilaista säännöstöä. Oikeas-
taan enemmänkin, noudattavathan oikeastaan 
kaikki unionin ulkopuoliset eurooppalaiset maat 
EU-säädöksiä, tosin maksua vastaan ja ilman 
mahdollisuutta vaikuttaa. UK:sta ei ole kolman-
neksi navaksi tähän kuvioon, vaikka se kuinka 
niin haluaisi.

Tulen aina hyvälle tuulelle, kun puhun nor-
jalaisten virkamiesten kanssa. He ymmärtävät, 
ettei EU-sääntely ole täydellistä, mutta tärkeintä 
varsinkin pienen maan kannalta on, että on sen-
tään jotkut yhteiset säännöt.  Tällaista asennetta 
voisi kutsua kypsäksi.

Toinen brexitin taustalla kummitteleva ajatus-
virhe liittyy oletukseen, jonka mukaan UK pystyi-
si yksinään neuvottelemaan parempia kauppa-
sopimuksia kuin osana EU:ta. Onnea matkaan. 
Onneksi Suomessa vain hyvin harva ajattelee, 
että Suomen kannattaisi hoitaa kauppasuhteensa 
yksin. Venäjä-suhteista puhumattakaan.

Poliittisesti ehkä dramaattisin brexit-ajatus-
virhe liittyy Irlantiin. UK:n ero ilman kovan rajan 
syntymistä Irlannin ja Pohjois-Irlannin väliin on 
osoittautunut – hmm – haastavaksi. 

EU-puolella on alusta asti ymmärretty, että  
sisämarkkinoiden eheys ja vahva EU-tuomio- 
istuin ovat jokaiselle jäsenmaalle mittaamattoman 
arvokkaita asioita. Tästä oivalluksesta syntynyt 
EU-yhtenäisyys on tainnut sekin tulla briteille 
yllätyksenä. Matkan varrella yksituumaisuus 
on vain vahvistunut. Brexit-jumpan tuskallinen 
koreografia on tuonut esiin sen ikävän tosiasian, 
ettei yksikään Euroopan maa voi olla saari siinä 
mielessä kuin brexiteerit haluavat UK:n olevan. 
Saareus on suhteellista. Me monenvälisyyden 
puolustajat voimme repiä tästä ainakin jonkin-
laista lohtua. Sitä tarvitaan varsinkin nyt, kun 
pj-Suomelle saattaa loppusyksystä langeta isojakin 
brexit-vastuita. 

Ei voi kuin toivoa, että ero, jos se nyt tulee, 
onnistutaan hoitamaan hallitusti. Sen jälkeen 
EU:ssa voitaisiin keskittyä yhteiseen arvopoh-
jaan, ilmastoon, muuttoliikkeeseen ja EU:n 
ulkoiseen toimintakykyyn liittyviin ongelmiin 
– joiden ratkaisemiseen kaivattaisiin kipeästi 
Iso-Britanniaa.

Saareus on suhteellista 

Puheenvuoro

Mika Kukkonen

Vain 
yhdessä

voimme olla 
vahvoja.

EU-asioiden yhteensovittamisen yksikön päällikkö
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I s o - B r i t a n n i a .

Valtiovarainministeri Chamberlainin puhe Ison-Britannian kauppapolitiikasta. Lontoon-lähetystö 
ilmoittaa, että hallituksen tuloarvioesityksestä alahuoneessa käydyn keskustelun yhteydessä 
valtiovarainministeri Chamberlain kosketteli m.m. Ison-Britannian viimeaikaista kauppapolitiikkaa 
huomauttaen, että Ison-Britannian on pakko nykyisissä olosuhteissa suojella kotimarkkinoitaan.  

Toiselta puolen se on kuitenkin kauppasopimuspolitiikassaan pyrkinyt ja tulee vastedeskin 
pyrkimään tullien alentamiseen niin puolin kuin toisin ja sillä tavalla myötävaikuttamaan maailman 
nykyisen protektionistisen suunnan lieventämiseen.

Ministeri Chamberlain huomautti edelleen niistä tuhoisista seurauksista, jotka 
maataloustuotteiden hintojen laskulla on ollut sanottujen tuotteiden tuotannon varassa eläville 
kansoille ja korosti, että … politiikka, joka tähtää maataloustuotteiden hintojen kohottamiseen, on 
ainoa viisas politiikka Ison-Britannian asemassa olevalle maalle.

Ministeri Chamberlainin mielestä Ison-Britannian tulisi tehdä itselleen selväksi, että se ei nykyään 
voisi viedä ulkomaille määrältään eikä arvoltaan, niin paljon tavaroita kuin aikaisemmin, joten 
sen täytyy osaksi kehittää kotimarkkinoitaan, osaksi imperiumin välistä kauppaa. Näistä kahdesta 
tekijästä Iso-Britannia voisi saada kompensatiota kansainvälisen kaupan tyrehtymiselle, joka 
todennäköisesti tulee kestämään koko tämän sukupolven ajan.

E R I  A L OI LTA

KAUPPAPOLITIIKKA.FI
-sivusto on uudistunut. 

 
Tervetuloa lukemaan uutisia, näkemyksellisiä 

mielipiteitä sekä taustoittavia artikkeleita 

verkkoon. Seuraa meitä myös sosiaalisessa 

mediassa, niin saat tuoreet päivitykset 

uutisvirtaasi.  
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