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Mukiinmenevä 
innovaatio

Pitchaus

 ”Havahduin Turun saaristossa, kuinka venesatamat eivät todellakaan ole 
nättejä, kun kuppeja ja muuta roinaa on meressä niin paljon. Purjeh-
duspäivän päätteeksi puhuimme kaverin kanssa saunassa, kuinka 
muoviton kuppikartonki olisi kova juttu.

Silloin kuutisen vuotta sitten emme ajatelleet, että merten roskaantuminen muo-
vista kaatuisi näin nopeasti syliin. Nyt muovien haitallisuuteen on herätty joka puo-
lella. Euroopassa kielletään täysmuovikupit kokonaan vuonna 2021. Jossain Afrikan 
valtiossa muovipussin maahantuonnista voi joutua vankilaan ja Intian osavaltiossa 
muovipäällystetyt kartonkikupit ovat totaalisen kiellettyjä. Myös esimerkiksi Australia 
ja Uusi-Seelanti ovat tosi vihreitä, samoin jotkut USA:n suurkaupungit ja osavaltiot.

Kartonkikupeissa on muovipinnoite. Kun me tavoittelimme muovittoman, bio-
hajoavan ja kierrätettävän kuppikartongin tuotannossa teollista mittakaavaa, monet 
kartonkiekspertit sanoivat, että haukkaamme liian ison palan. Suuret kansainväliset 
firmat olivat tehneet kokeiluja, mutta todenneet vaikeusastetta olevan liikaa. 

Meille ei ollut, ja Kotkamills on tällä hetkellä tuotteen ainoa valmistaja maailmassa. 
Kuppien lisäksi kehittämämme kartonki käy esimerkiksi pikaruoka- ja jäätelöpak-
kauksiin sekä pakaste- ja salaattirasioihin. Nyt koerullia on lähetetty joka puolille 
maailmaa aina Australiaa ja Pohjois-Amerikkaa myöten. Uskomme, että syksyllä tämä 
on jo merkittävä bisnes.

Tosi iso juttu meille oli Starbucksin, McDonaldsin ja muiden isojen yritysten 
NextGen Cup Challenge -kilpailu, jossa haettiin ympäristöystävällistä korvaajaa 
kertakäyttö kupille. Kilpailuun osallistui varmaankin tuhat ehdotusta. Me olimme yksi 
palkituista ja ainoa, joka tarjoaa valmiin teollisen mittakaavan ratkaisun. 

Voitosta tuli iso buusti. Pikaruokajäteille ja elintarviketuottajille muovittomuus on 
tärkeää jo imagosyiden takia. Markkinanäkymät ovatkin hyvät. Tällä hetkellä karton-
kikuppien osuus kaikista kertakäyttökupeista on kolmannes. Jos Euroopassa kiellet-
tävistä muovikupeista puolet valmistettaisiin jatkossa muovittomasta kartongista, 
yksistään se tarkoittaisi 600 000 tonnin kysyn-
tää. Meidän lähivuosien tavoitteemme on, että 
Kotkamillsin 400 000 tonnin 
tuotannosta puolet on tätä 
kuppikartonkia.” 

Markku Hämäläinen
toimitusjohtaja, 
Kotkamills Oy

2 minuutin myyntipuhe
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– Yrityksen kehittämisen lisäksi suuri 
motivaatio tekemiseen tulee siitä, että meidän 
tuotteellamme pystytään vähentämään 
muoviroskan määrää maailmassa.

– Olemme  
ainoa muovittoman 

kuppikartongin teollinen 
valmistaja maailmassa.

Kuka?
Markku Hämäläinen, 

toimitusjohtaja

Mitä?
Muoviton, biohajoava 

ja kierrätettävä kartonki 
kertakäyttökuppeihin ja 

monenlaisiin elin- 
tarvikepakkauksiin

Mikä?
Kotkamills Oy

Markkinat  
tällä hetkellä?

Koko maailma, laajat  
toimitukset alkavat 

syksyllä
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Väestön ikääntyminen nähdään lähes poikkeuksetta kansantalouden 
ongelmana. Vetreää työvoimaa on yhä vähemmän verrattuna vanhuk-
siin ja terveydenhuollon kulut kasvavat hurjaa vauhtia.

  Ikääntymisen voi kääntää voitoksikin, ainakin terveysteknologian alalla. 
Ostokykyisimmissä maissa eletään vanhimmiksi, joten harmaantuvien hapsien 
markkinoilla ”silver economy”:ssä mahdollisuuksia riittää. Toki terveystekno-
logialla on kysyntää nuorempienkin joukossa, terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
minen datan avulla alkaa olla jo arkipäivää. 

 Suomi tunnetaan alalla innovatiivisuudestaan. Eikä ihme. Se, että osaamme 
tehdä hommia yhdessä luo oivan ympäristön uuden kehittämiselle. Yliopisto-
jen, sairaaloiden ja yritysten yhteistyö toimii ja hallinto on helposti lähestyttä-
vää. Koulutus ja osaaminen ovat maailman huippua.

 Alan yrittäjien sisukkuutta ei voi kuin ihailla. Lehdessä kerromme, miten 
pienestä Sastamalasta on ponnistettu maailman ehkä tunnetuimman sairaalan 
laitetoimittajaksi. Lue myös, miten Kulosaaressa sijaitsevasta autotallista alkoi 
maailmanvalloitus hammaslääkärituolilla. 

 Myös terveysteknologian markkinoilla vapaa ja reilu kilpailu on suomalais-
yrityksille tärkeää. Kerromme kilpailua vääristävistä valtiontuista ja miten EU 
niiden estämiseksi toimii. Hyvinvointi koskettaa myös luontoa ja ympäristöä. 
Sen kohentamiseksi tuo oman kortensa kekoon Pitchaus-palstalla KotkaMills ja 
Pohjois-Afrikka-jutun Tunisian jätehuoltoon keskittyvä Molok Oy.  

 Terveysteknologia muodostaa jo yli puolet korkean teknologian viennistä, 
melkoinen lisä taloudelliseen hyvinvointiimme. Se voi myös lisätä meidän 
jokaisen hyvää oloa ja terveitä elinpäiviä sekä löytää sairauden kohdatessa juuri 
itselle sopivan parannuskeinon. Toivottavasti teknologia myös vapauttaa lisää 
käsiä meitä hoivaamaan.

Lotta Nuotio
päätoimittaja 
@nuotiolotta

Ikääntymisen 
            hopeareunus

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 Hämeen Kirjapaino Oy  PAINOS 12 000 kpl   PAPERI MultiOffset 170/90 g/m2  

Pääkirjoitus
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Yhdysvaltojen  
markkinoiden  
mahdollisuudet -kiertue 
käynnissä 
Ulkoministeriö järjestää road show 
-kiertu een yhteistyössä Team 
Finland -toimi joiden ja Yhdysvaltojen 
Suomen-suurlähetystön kanssa. Kiertueel-
la halutaan vahvistaa Suomen ja Yhdys-
valtojen kahdenvälisiä kaupallistaloudelli-
sia suhteita. Samalla juhlistetaan Suomen 
ja Yhdysvaltojen diplomaatti suhteiden 
100-vuotisjuhlavuotta.

Kiertueen keskiössä on käytännön 
kokemuksien vaihtaminen Yhdysvaltojen 
markkinoilla toimimisesta. Tavoitteena 
on tuoda esille, mitä markkinoille pääsy 
edellyttää ja mitä asioita tulee ottaa huo-
mioon. Tilaisuuksissa jaetaan myös vinkke-
jä ja tietoa Team Finland -palveluista sekä 
muista yritysten apuna markkinoillepää-
syssä toimivista palveluntarjoajista.

Kiertue alkoi Turusta ja päättyy Hel-
sinkiin. Muita tapahtumapaikkakuntia 
loppuvuoden aikana ovat Oulu, Lahti, Pori, 
Lappeenranta, Rovaniemi ja Kuopio. 

Lyhyet

Kauppapolitiikka-lehden verkkosivut ovat uudistuneet. Tavoitteena 
on palvella entistäkin paremmin viennistä, kansainvälisestä kaupas-
ta ja kauppapolitiikasta kiinnostuneita lukijoita. 

Sivuilta löytyvät kaikki Kauppapolitiikka-lehdessä julkaistut sisäl-
löt, osa niistä julkaistaan verkossa pidempinä nettiversioina. 

Lisäksi sivut kokoavat yhteen taloudellisia ulkosuhteita ja kauppa-
politiikkaa käsitteleviä tiedonlähteitä. Sivujen kautta löytyy Suomen 
kauppapolitiikkaa koskevia uutisia ja tiedotteita sekä ulkoministeri-
ön Vapaasti kaupasta -blogin kirjoitukset. Verkkosivuille tuotetaan 
aiempaa useammin juttuja ja videoita ajankohtaisista tapahtumista 
ja ilmiöistä. 

Uudistuksen suunnittelussa lähtökohtana on ollut käytettävyys. 
Uusien verkkosivujen käyttö sujuu mukavasti myös mobiililaitteilla, 
ja sisältöä on helppo jakaa sosiaalisessa mediassa muidenkin luetta-
vaksi.

Sivuston yleisilme on uusittu vastaamaan painetun lehden hiljat-
tain uudistunutta ulkonäköä. Kauppapolitiikka-mediaa voit seurata 
myös sosiaalisessa mediassa. 

Tutustu uudistuneisiin verkkosivuihin: kauppapolitiikka.fi

SOSIAALINEN MEDIA: 
facebook.com/Kauppapol
linkedin.com/company/kauppapolitiikka
twitter.com/kauppapol

Uudistunut kattaus  
                kauppapolitiikkaa  

Neuvottelut sähköisestä 
kaupasta alkoivat

Neuvottelut sähköisen kaupan 
globaaleista säännöistä ovat al-
kaneet Maailman kauppajärjestö 

WTO:ssa. 
Keväällä käynnistyneissä neuvotteluis-

sa käsitellään laajoja aihealueita. Niitä 
ovat yritysten ja kuluttajien luottamuksen 
lisääminen sähköiseen kauppaan, valti-
oiden rajat ylittävät tietovirrat, sähköisen 
kaupankäynnin saatavuus ja sähköisten 
toimitusten tullittomuus. 

Sähköistä kauppaa on käyty ilman 
kattavia globaaleja sääntöjä. Niitä tarvi-
taan esimerkiksi, jotta voidaan vähentää 
kansainvälisen kaupan kustannuksia ja 
helpottaa globaalien ketjujen hallintaa. 

EU on tukenut neuvotteluiden aloitta-
mista ja pitää tärkeänä, että neuvotelta-
vista säännöistä hyötyvät sekä kuluttajat 
että yritykset. EU:n lisäksi neuvotteluissa 
ovat mukana muun muassa Yhdysvallat, 
Australia, Japani, Brasilia ja Kiina. 

Lue l isää verkosta:  kauppapol it i ikka.f i
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NÄ KYY KÖ    
       T UON T I T U L L I E N  
 VA I K U T U S  U SA :N 
     TA L OU DE N 
       KA S V U LU V U I S SA?

” Yhdysvaltain talous on 
kärsinyt kauppasodasta, 
eli toisin kuin presidentti 

Trump Twitterissä väittää.
Suora vaikutus on kuitenkin 

pieni. Vaikka osalle tuonnista 
asetetut 25 prosentin tullit kuu-

lostavat suurilta, on suora vaikutus maan talous-
kasvuun vain joitakin prosentin kymmenyksiä. 

 Iso vaikutus tulee epävarmuudesta ja 
luottamuksen hiipumisesta talouteen, mikä 
taas hidastaa investointeja ja uusia avauksia. 
Luottamusongelmat ovat aivan eri kokoluokkaa, 
kuin vaikkapa häviävän pienet alumiinitullien 
vaikutukset. 

 Jos ajatuksena oli, että tulleja nostamalla 
saadaan kauppavaje pienenemään, niin se ei 

ole onnistunut. Kauppavaje on pikemminkin 
kasvanut. Kauppatase ei myöskään USA:n ja 
Kiinan välillä kääntynyt Trumpin toivomaan 
suuntaan. Tullit ovat vaikuttaneet sekä tuontiin 
että vientiin, eli maiden välinen kauppavaihto on 
niiden vaikutuksesta pienentynyt. 

 USA:n päämäärässä näen myös järkeä. Kiinan 
saaminen ruotuun on tarpeen. Maa on toiminut 
epäreilusti kansainvälisessä kaupassa ja tuotan-
totoiminnassa. 

 Lopulta presidentti Trumpin tviitit on suun-
nattu omille äänestäjille, talouselämä ei niitä 
usko. 

Aki Kangasharju   

Etlan toimitusjohtaja

Iso kysymys

Näkyy mutta toisin kuin Trump väittää
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Lyhyet

Suomalaisyritykset ovat yhä kiinnostuneempia Afrikasta, myös 
Finnpartnershipin myöntämän liikekumppanuustuen jakautumi-
sen perusteella. Vuonna 2019 yli puolet myönnetystä liikekumppa-
nuustuesta kohdistui Afrikkaan, ja kaupallisia hankkeita kehitys-
maissa tuettiin yhteensä noin viidellä miljoonalla eurolla. Tuettuja 
hankkeita oli kaikkiaan 82 kappaletta. 

Finnpartnership-ohjelma tukee liiketoimintamahdollisuuksia ja 
niiden kartoittamista kehitysmaissa. Palveluja tarjotaan yritysten 
lisäksi myös esimerkiksi oppilaitoksille ja kansalaisjärjestöille. 
Finnpartnership on osa Finnfundin toimintaa, jota rahoittaa 
ulkoministeriö. Sen aktiivisilla satsauksilla halutaan luoda Afrikan 
maihin pohjaa pitkäaikaisille, kaupallisille hankkeille. 

Myös hauraat valtiot kiinnostavat. Yhteensä 19 suomalaisyritys-
tä autettiin alkuun yhteistyössä somalialaisyritysten kanssa viime 
vuonna. Tämä tapahtui Finnpartnershipin hauraiden valtioiden 
liiketoimintamallin pilottiprojektin avulla. 

Somalian projekti huipentui tammikuussa 2019 järjestettyyn 
kaksipäiväiseen tapahtumaan Mogadishussa. Tapahtuma toi yh-
teen suomalaiset ja somalialaiset yritykset ja myös isot, kansainvä-
liset rahoittajat. 

www.finnpartnership.fi 

Yritysten kiinnostus  
                     Afrikkaan kasvaa 

Market Opportunities 
-palvelu uudistunut

Uudistunut Team Finland Market 
Opportunities -palvelu pitää 

sisällään myyntiliidejä, liiketoimintamah-
dollisuuksia, toimialakohtaisia Future 
Watch- ja maakohtaisia Country Outlook 
-katsauksia. Asiantuntija-
verkosto ympäri maailman 
kokoaa kiinnostavaa markki-
natietoa.

Osaaminen ja innovaatiot 
SuomiAreenassa

SuomiAreenan pää-
teemoja ovat tänä 
vuonna osaaminen ja 
innovaatiot. Kaikille 
avoin yhteiskunnalli-
nen keskustelutapah-
tuma järjestetään 

14. kerran 15.–19. heinäkuuta 
Porissa. Business Finland on 
yksi tapahtuman pääyhteis-
työkumppaneista. 

Lue l isää verkosta:  teamfinland.f i

Twiitit
@teamfinlandfi

Suomi vie lähes 90 miljardilla eurolla, 
josta pk-yritykset 13 mrd. Tarvitsemme 
merkittävän määrän lisää pieniä 
ja keskisuuria vientiyrityksiä, kertoo 
toimitusjohtaja @PauliHeikkila  
@FinnveraFi





Palkattavalta  
asiantuntijalta osaamista

Palkattavat asiantuntijat voivat 
tulla tarpeeseen yrityksille niin 

kansainvälistymisen alkuvaiheessa kuin jo 
vientimarkkinoilla toimiessa. Jos tarkoi-
tuksena on löytää tuotteelle, palvelulle 
tai liiketoimintamallille uusia markkinoita 
ulkomailta, voi asiantuntijan 
palkkaamiseen hakea tueksi 
myös Business Finlandin Talent 
Explorer -rahoitusta.
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Suomella on erinomaiset edellytykset nousta akkuliiketoimin-
nan huipulle. Suomi on harvoja maita, jonka maaperästä löytyy 
kaikkia keskeisimpiä litiumioniakkujen valmistuksessa tarvit-

tavia mineraaleja. Suomesta löytyy myös vahvaa osaamista koko 
arvoketjussa. Vahvuuksia ovat esimerkiksi kierrätysosaaminen, 
kestävän kehityksen näkökulmien huomiointi, aktiivinen inno-

vaatiotoiminta sekä yritysten ja tutkimuslaitosten muodosta-
mat kehitys- ja liiketoimintaekosysteemit. Business Finland on 

tukenut suomalaisen akkuteollisuuden kehittämisestä vuodesta 
2014. Tuona aikana akkuihin liittyvien toimialojen 

hankkeita on toteutettu jo noin 200 kappaletta.  

Vauhtia akkuekosysteemien 
kehittämiseen

Digitaalisen  
terveydenhuollon 
huiput Suomessa

Digitaalisen terveydenhuollon 
vuosittainen suurtapahtuma 
HIMSS & Health 2.0 European 

Conference tuo Helsinkiin alan 
maailman huiput. 

Konferenssi järjestetään 
ensimmäistä kertaa Suomessa. 

Teemoina ovat sosiaali- ja 
terveydenhuollon integrointi, 
kotihoidon kysymykset, datan 

liikkuvuuden edistäminen 
turvallisesti, eettisesti ja 

tehokkaasti, tekoälyn käyttö ja 
avoimen innovaation haasteet ja 

mahdollisuudet. 
Helsingin konferenssissa 

kohtaavat maailman parhaat 
digitaalisen terveydenhuollon 

innovaatiot sekä alalla 
työskentelevät yritykset, 

asiantuntijat ja päättäjät.

www.himsseuropeconference.eu

Kyberturvassa  
satojen miljardien  
mahdollisuudet
Kyberturvamarkkinoille ennustetaan vahvaa 
kasvua. Markkinoiden kooksi arvioidaan 210 
miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä, 
välilliset vaikutukset ovat vielä huomattavasti 
suuremmat. Uusi Digital Trust Finland -ohjel-
ma auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntä-
mään kasvavat markkinat  ja varautumaan 
tulevaisuuden teknologioiden mahdollisuuk-
siin ja uhkiin. Ohjelma on merkittävä osa 
Business Finlandin yhteensä noin 
miljardin euron panostuksista 
digitalisaatioon.
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M
aailma on tänään kovin eri 
näköinen myös kauppapolitii-
kan vinkkelistä kuin muutama 
vuosikymmen sitten. Valtavin 
muutos on Kiinan nousu. Maan 
bruttokansantuote on nelinker-

taistunut 20 vuodessa ja entinen ”maailman tehdas” 
on ottamassa vahvaa johtajuutta myös muun muassa 
korkeassa teknologiassa ja keinoälyssä. 

Osa noususta on saavutettu valtion reippailla tuki-
ohjelmilla, jotka ovat vääristäneet maailmanlaajuista 
kilpailua ja aiheuttaneet esimerkiksi terässektorille 
huomattavaa ylikapasiteettia. Valtiontukia myöntä-
vät toki muutkin valtiot, ja Maailman kauppajärjestö 
WTO on asettanut niille tavarakaupan osalta sääntö-
jä. Säännöt ovat kuitenkin jääneet jälkeen globaalista 
kehityksestä. 

– Ei ole olemassa maailmanlaajuisia, tehokkaita 
valtiontukisääntöjä, ei tukia kontrolloivaa yhteisöä. 
Valtiot säätävät omat sääntönsä ja vain ani harvoil-
la valtioilla on näitä sääntöjä ylipäänsä, kiteyttää 
Euroopan komission kilpailupääosaston yksikön-
päällikkö Eddy de Smijter Kauppapolitiikka-lehden 
haastattelussa.

 EU on jäänyt tilanteessa hankalaan rakoon. On 
valvottava valtiontukia, jotta kilpailu pysyy reiluna 
sisämarkkinoilla. Jäsenmaat voisivat muuten 
vääristää tuillaan kilpailua, ja valtiot, joilla on 
syvimmät taskut, saisivat valita voittajat. Samalla 
osa EU:n ulkopuolisista valtioista tukee hyvin avo-
kätisesti yrityksiään, jotka kilpailevat maailmalla 
– ja myös Euroopassa – eurooppalaisten yritysten 
kanssa.

Laivanrakennus tulilinjalla 
Yksi voimakkaimmin tuetuista teollisuudenaloista 
on laivanrakennus. Kilpailua vääristävien tukien vai-
kutus on tuntunut myös telakkayhtiö Meyer Turun 
nahoissa. Yritys on useasti törmännyt haitallisiin 
tukiin samalla, kun laivanvalmistus on siirtynyt 
hurjaa tahtia Aasiaan. 

– Tiedämme, että telakat saavat suoraa rahallista 
tukea, lisäksi esimerkiksi epäreiluja veroetuja. Aasias-
sa valmistetun lautan hinnalla emme välttämättä 
pysty ostamaan edes materiaaleja. Silloin asiassa 
on oltava jotain mätää, sanoo projektijohtaja Tom 
Degerman.

 Tilauskanta on siirtynyt mullistavalla tavalla Aasi-
aan matkustajalauttojen ja ilman nosturia lastattavien 
ro-ro-alusten osalta. Kun vielä vuonna 2000 Euroo-
passa valmistettiin 70 prosenttia maailman matkus-
tajalautoista ja ro-ro-aluksista, on tilanne kääntynyt 
päälaelleen. Nykyään kolme neljäsosaa niistä valmis-
tetaan Kiinassa ja Euroopassa enää alle kolmannes. 

Muutos ei toki selity pelkästään tasavertaista 
kilpailua vääristävillä tuilla mutta sen suuruuteen ne 
vaikuttavat. 

 – Kilpailijamme ovat joko kokonaan tai osittain 
valtion omistamia ja osa niistä tukee yrityksiä voi-
makkaasti. Tällä hetkellä reilun kilpailuasetelman 
takaaminen on ikävä kyllä mahdotonta, Degerman 
toteaa.

Turku Meyerin risteilyalusten tilauskirjat näyttä-
vät oikein hyviltä pitkälle 2020-luvulle. Huolena on, 
että seuraavaksi myös risteilijöiden valmistus siirtyy 
muualle. Siksi Degermanin mukaan EU:n tällä hetkel-
lä tekemät toimet ”eivät tunnu oikein riittäviltä”.  

Euroopan unioni etsii tasapainoa markkinoiden vapauden  
ja niitä vääristävien valtiontukien välillä.  
 Lotta Nuotio   Ingimage



Kovaa kauppapolitiikkaa

Vapaus vs. valtiontuet 
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Vapaus vs. valtiontuet 

 Tapausesimerkkejä 
WTO-konsultaatioista:
• Yhdysvaltain käynnistämä riita 

liittyen Kiinan alumiinivalmistajil-
leen myöntämiin tukiin.

• Yhdysvaltain ja EU:n toisiaan 
vastaan käynnistämät lentoko-
nevalmistajien (Airbus ja Boeing) 
tukia koskevat riidat.

• EU:n käynnistämä riita Yhdys-
valtain espanjalaisille oliiveille 
asettamista polkumyynti- ja 
tasoitustulleista. 
(Konsultaatioiden ja kuulemisten 
sisältö ei ole julkista.)

Jäsenet on velvoitettu ilmoittamaan 
valtiontukensa WTO:lle. Jäsenet 
ilmoittavat niitä yhä harvemmin ja 
ilmoitukset eivät täytä vaatimuksia. 
Vuonna 1995 ilmoituksia teki  
50 prosenttia jäsenistä, uusin luku on 
38 prosenttia. 

EU, Yhdysvallat ja Japani julkisti-
vat marraskuussa 2018 ehdotuksen 
menettelyistä läpinäkyvyyden 
lisäämiseksi ja ilmoituskäytäntöjen 
vahvistamiseksi WTO-sopimuksissa. 
Ehdotusta on päivitetty huhtikuussa 
2019.

 on julkisen vallan taloudellista myötävaikuttamista yritysten 
toimintaan tavalla, joka muodostaa edun tuensaajalle.

 FAKTA

VALTIONTUKI

WTO-KONSULTAATIOITA, 
joissa on viitattu tuki- ja 
tasoitustullisopimukseen, on 
tähän mennessä käynnistetty  
127 tapauksessa.  
(WTO verkkosivut 7.5)  

Kohdistuu 
Kiinaan

16
EU:hun tai sen 
jäsenvaltioihin 

23
Yhdys-

valtoihin. 

43
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EU haluaa lisää sääntöjä
Mitä nämä EU:n toimet sitten oikein ovat? Ainakin 
EU pyrkii yhteistyössä USA:n ja Japanin kanssa 
saamaan aikaiseksi globaaleja sääntöjä ja rajoituksia. 
Komission yksikönpäällikkö de Smijterin mukaan 
ensi sijassa on vahvistettava WTO-sääntöjä, jotka 
koskevat tavarakauppaa. Säännöt olisi saatava laa-
jennettua myös palvelukauppaan, mitä on yritetty jo 
pitkään tuloksetta.

Lisäksi EU on edelläkävijä valtiontukien val-
vonnassa ja yrittää neuvottelemalla saada muita 
mukaansa. 

– Valtiontukia pitää suunnata hyvään tarkoituk-
seen, ei tappiollisten yritysten tekohengitykseen tai 
rajoittamattomiin takuisiin. Keskustelemme useiden 
valtioiden kanssa ja kerromme hyödyistä, joita 
sallituilla tuilla voi saavuttaa. Yhä useammat valtiot 
suhtautuvat mielestäni myönteisesti, de Smijter 
sanoo. 

 Työtä hankaloittaa tiedonpuute. Tietoa EU:n 
ulkopuolisten maiden myöntämistä valtiontuista 
tarvitaan paljon lisää. Komissio haluaa käyttää tietoa 
esimerkiksi WTO:n riitojenratkaisussa ja auttaa luo-
maan painetta EU:n ulkopuolisille maille. Tieto on 
valtaa vaikuttaa keiden tukiohjelmiin tulisi puuttua 
ja millä toimialalla. 

Asiasta on kysely suomalaisyrityksille, joka on 
käynnissä 14.6 saakka. Jatkossakin suomalaisyritykset 
voivat kertoa kohtaamistaan kilpailua vääristävistä 
tuista ottamalla yhteyttä ulkoministeriöön tai työ- ja 
elinkeinoministeriöön tai suoraan komissioon.  

   
Kova kovaa vastaan?
Samalla EU:n sisällä kuuluu yhä äänekkäämmin 
vaatimuksia EU:n omien kilpailusääntöjen lieventä-
miseksi. Miksi sahaamme kovassa kilpailussa omaa 

oksaamme rajoittamalla itseämme liian tiukoilla 
säännöillä?

Esimerkiksi Saksan mielestä valtiontukisään-
töjä pitäisi väljentää kansainväliseen kilpailuun 
vastaami seksi. Eli karkeasti ottaen vastata tukiin 
tuilla.  

 Suomessa ei keinoon uskota, edes vääristävistä 
tuista kärsineellä laivanrakennusalalla.

– On utopistista, että Suomen kokoisessa maassa 
voisimme kilpailla isompien rinnalla valtiontuilla. 
Meidän asiaamme ajaa parhaiten, että tuet pidetään 
mahdollisimman vähäisinä. Parasta tietysti olisi, jos 
pystyisimme lopettamaan tuet niin EU:n sisällä kuin 
sen ulkopuolellakin, Degerman jatkaa. 

 Vastaavasti EU:n komissio katsoo, että tiukasta 
valtiontukikontrollista hyötyvät lopulta kaikki. Yri-
tysten tukeminen kilpailua vääristävällä tavalla ei ole 
taloustieteellisestikään järkevää. 

– Taloushistorian näkökulmasta valtiot ovat 
keskimäärin epäonnistuneet ”kansallisten voitta-
jien” valinnassa. Kilpailukyvyttömän teollisuuden 
tukeminen valtion piikkiin lisää velkaantumista ja 
kustannuksia yhteiskunnalle. Pidemmällä aikavälillä 
kilpailukykyä ei voida ylläpitää tuin, sanoo kauppa-
politiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa 
ulkoministeriöstä. 

   
Innovaatiotuesta toivoa
Telakkateollisuudessa suomalaisen telakan on 
panostettava hintakilpailun sijaan laadukkaisiin 
ratkaisuihin ja parempiin lopputuotteisiin. Nykyään 
tämä tarkoittaa myös energiankulutukseltaan sääs-
täväisempää, ympäristöystävällisempää laivaa.

Tästä syystä Meyer Turun Degerman näkee valo-
pilkkuna innovaatiotukijärjestelmän. Vaikka tuen 
määrä ei ole mittava, se on kuitenkin merkki siitä, 
että valtiota asia kiinnostaa. Vastaavanlaisia tukia 
harkitsisi myös ulkoministeriön Vaaranmaa.

 – Tutkimus- ja kehitystyötä on saanut tukea 
varsin vapaasti nykysääntöjen puitteissa, ja julkisen 
sektorin panoksen suuruutta on varmasti hyvä miet-
tiä jatkossakin, Vaaranmaa pohtii. 

 Liekö merkki de Smijterin mainitsemasta 
myönteisemmästä suhtautumisesta, kun keväällä 
saatiin hyviä uutisia Kiinan suunnalta. Huhtikuussa 
järjestetyssä, EU:n ja Kiinan välisessä huippukoko-
uksessa Kiina ilmoitti olevansa valmis ”tehostamaan 
keskusteluja” teollisuustukisäännöistä. 

Ilmoitusta luonnehdittiin läpimurroksi. Parhaassa 
tapauksessa säännöt auttavat tasoittamaan nykyistä, 
epäreilua pelikenttää. Huonossa tapauksessa asia jää 
keskustelun asteelle. 

EU on  
edelläkävijä  
valtiontukien 
valvonnassa.
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Kun peiliin katsominen on aina vaikeaa, 
niin peruutuspeiliin kurkistamisesta 
voisi aloittaa. Tämä pesti alkaa olla 
päätöksessään. 

Oli hienoa päästä vuonna 2013 mukaan kaup-
papolitiikan uuteen nousukauteen. Olin Balilla 
taputtamassa seisaaltaan kokoussaliin sisään 
Maailman kauppajärjestö WTO:n pääjohtaja 
Azevêdoa, joka pitkien yöllisten vääntöjen jälkeen 
tuli ilmoittamaan sopimuksen syntyneen.  Oli 
saatu aikaan ensimmäinen kaupan vapautta-
missopimus sitten WTO:n perustamisen vuonna 
1995. Sovittiin kaupan menettelyjen helpottami-
sesta.  Maailmanlaajuisesti 14 prosentin säästö 
kaupan kuluihin. 

Uskoin, että tästä lähtee parempi maailma. 
Kokeneemmat kollegat toppuuttelivat. 

Kaksi vuotta Balin kokouksesta, ja WTO:n Nai-
robin kokouksessa sovittiin maatalouden vienti-
tukien poistamisesta sekä informaatioteknologia-
tuotteiden kaupan vapauttamisesta. Miljardien 
toimi. Oltiin myös pitkällä ympäristöteknologian 
tuotteiden ja palvelukaupan vapauttamisessa. Ja 
vaikka oli vaikeaa, niin EU:n ja USA:n vapaakaup-
pasopimusneuvottelut (TTIP) etenivät. 

Sitten tulivat EU:n ja Kanadan välisen vapaa-
kauppasopimuksen (CETA) ratifiointivaikeudet 
ja kasvava TTIP-sopimuksen vastaisuus sekä 
Trumpin vaalivoitto, joka pysäytti monenvälisyy-
den kuin muuriin. 

Tässä kohtaa on pakko uskaltaa kurkistaa pei-
liin. Me virkamiehet emme aluksi ymmärtäneet in-
vestointisuojaan ja sääntelyyn kohdistuvien epäily-
jen vakavuutta. Emme olleet tottuneet siihen, että 
sopimusneuvotteluja käytiin julkisuudessa. 

Peruutuspeiliin ilmestyy nyt kauppakomissaari 
Malmström. Komissiossa reagoitiin nopeasti. 
Lisättiin rutkasti neuvottelujen avoimuutta 
neuvottelumandaattien julkistamisesta lähtien. 
Lisättiin kansalaiskeskustelua. Tuotiin perustelut 
esiin. Mekin muutuimme mukana. Avoimuus ja 

kansalaiskeskusteluun osallistuminen ovat tulleet 
jäädäkseen kauppapolitiikkaan ja hyvä niin. Yri-
tyksetkin heräsivät tauon jälkeen kauppapoliitti-
seen vaikuttamiseen.  

Olen näinä vuosina päässyt tapaamaan useita 
kehitysmaiden ministereitä. He ovat halunneet 
kauppaa avun sijaan. Vapaakauppaa rakennetaan 
nyt Afrikan maiden välille heidän omilla järjeste-
lyillään.  

EU-puolella on puolestaan tuotu keskusteluun 
työelämän normien tehokkaampi toimeenpano ja 
ilmastoasioiden huomiointi kauppasopimuksissa. 

Virkamies joutuu pohtimaan, kuinka edistää 
näitä hyviä tavoitteita sopimuksissa ja välttää 
kaupan tarkoituksellista rajoittamista. Euroopan 
unionissa ovat protektionistiset ajatukset kas-
vussa. Kiinan uhan takia ollaan EU-keskusteluun 
palauttamassa perinteistä teollisuuspolitiikkaa 
ja vahvoja suojatoimia. Kauppaliberaalien ryhmä 
on ollut äänimääräänsä vaikutusvaltaisempi, 
mutta Iso-Britannian EU-eron toteutuessa ja 
EU-kriittisten ryhmien vahvistuessa Euroopan 
parlamentissa avoimen talouden ja globalisaation 
kannattajat ovat ahtaammalla.  

Lopuksi vielä katse peiliin. Sieltä näkyy suuri 
kiitollisuus ulkoministeriön vahvoille kauppa-
politiikan osaajille. Ilman heidän tukeaan tästä 
pestistä ei olisi tullut yhtään mitään.  Suuri 
arvostus näkyy myös siitä, että avoimen ja reilun 
kaupan merkityksestä vallitsee meillä muuhun 
maailmaan verrattuna huomattava kansallinen 
yksituumaisuus.  Peilistä näkyy myös tyytyväisyys 
siitä, että Euroopan unioni on maailman suurin 
kauppablokki ja että komission toimivalta on 
kauppapolitiikassa vahva. Kun vielä säilytämme 
yhtenäisyytemme EU:ssa, niin voimme hyvin 
kohdata niin Aasian, lännen kuin idänkin.  

Mutta nyt katse brexitiin. Peilien aika on myö-
hemmin. 

Kirjoittaja siirtyi suurlähettilääksi Lontooseen

Peruutuspeili ja peili

Keinänen Markku Keinänen  |  Alivaltiosihteeri  |  taloudelliset ulkosuhteet  |  ulkoministeriö

Uskoin, että 
tästä lähtee 

parempi  
maailma. 
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T
arina alkaa Kulosaaresta ja vuodesta 
1971. Siellä autotallissa Heikki Kyöstilä 
teki perustamansa yrityksen ensim-
mäisen tuotteen, hammaslääkärin 
työtuolin. Tuotevalinta juontui hänen 

aiemmasta tehtävästä myyntimiehenä.
– Kaikki hammaslääkäreille myytävät kalusteet 

olivat tuontitavaraa. Ajattelin, että kyllähän me 
jotain, edes tuoli, osataan tehdä, Heikki Kyöstilä 
muistelee. 

 Kuten puitteista saattaa päätellä, yritystoimin-
nan alku oli niukkuuden aikaa.

– Pankissa sanottiin, että jos minulla on pu-
helinosake, tuo se vakuudeksi, niin saat rahaa. 
Vastasin, että jos minulla olisi puhelinosake, niin 
kyllähän minä myisin sen.

Pari kilometriä ja puoli vuosisataa
Hypätään tähän päivään ja niukkuus muuttuu 
menestystarinaksi. Matkaa Planmecan nykyisistä 
toimipisteistä Helsingin Herttoniemestä Kulo-
saareen on vain jokunen kilometri. Toisella tavalla 
mitattuna etäisyys on paljon pidempi.

Tänä päivänä Planmeca on hammashoitolaittei-
den kehityksen suunnannäyttäjä maailmassa. Sen 
liikevaihto on yli 700 miljoonaa euroa, josta vienti 
muodostaa 98 prosenttia. Työntekijöitä on noin 
2 750, joista Suomessa tuhatkunta. 

Hammaslääkärin tuolin voi maallikkokin 
ymmärtää, mutta Planmecan nykyinen maail-
ma menee toisiin ulottuvuuksiin. Digitaalisuus, 
tekoäly ja esineiden internet ovat todellisuutta. 
Kyöstilän puheissa toistuu teknisiä termejä, kuten 

3D-kuvantaminen, CADCAM-avusteinen hammas-
protetiikka ja digitaaliset jäljennökset.

– Sen eteen me tehdään töitä aamusta iltaan, 
jotta meillä on alan johtavat tuotteet ja parasta 
teknologiaa. Low tech ei ole meitä koskaan kiin-
nostanut. Sillä osa-alueella on kilpailua yllin kyllin 
Kiinassa, Brasiliassa ja joka puolella. Tavoite on 
tehdä parasta mahdollista ja maailmanlaajuisesti, 
Kyöstilä määrittelee.

Hän korostaa tuotekehityksen tärkeyttä.
– Softa on nykyisin keskeisessä merkityksessä, 

kaikki ominaisuudet lähtevät sieltä. Uusia ideoita 
on paljon ja softamaailmassa on rajaton mahdolli-
suus kehittää toimintoja.

Kehityksen eturintamassa olevien tuotteiden 
myymisessä on omat haasteensa. Hammaslää-
käriasiakkaiden on vaikea haluta sellaista, joiden 
olemassaolosta he eivät tiedä. Edes yliopistokou-
lutuksessa ei useinkaan ole käytettävissä uusimpia 
laitteita. 

Kyöstilä kertoo, että kun USA:ssa opiskelijat 
joutuvat maksamaan opinnoistaan todella paljon, 
he myös edellyttävät opiskelupaikaltaan uusinta 
tietoa, teknologiaa ja menetelmiä. Siellä missä 
opiskelu on maksutonta, vaatimuksia opetusväli-
neiden laadulle ei esitetä.

Katse tulevassa
Kehitysaskeleet ovat avanneet uusia mahdolli-
suuksia Planmecalle. Esimerkiksi röntgenkuvanta-
misen kehittäminen on vienyt pois hammaslääkä-
rien toimenpidehuoneista, kun samaa teknologista 
osaamista hyödynnetään mammografialaitteissa 

Pitäisikö Heikki Kyöstilää kutsua omistajaksi, toimitusjohtajaksi, 
myyntimieheksi vai miksi? – Olen yksi työntekijä muiden joukossa, 
hän itse määrittää roolinsa Planmecassa.
 Sami Laakso  Valtteri Kantanen

Ei ihan tavallinen 
työntekijä 

Lähikuvassa



– Tavoite on  
tehdä parasta 

mahdollista  
ja maailman- 

laajuisesti.
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– Tärkeintä on, että talolla menee 
hyvin. Siitä se oma mielihyväkin 
tulee, Heikki Kyöstilä kertoo.
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 Käänteentekevä kauppa

”Vuonna 1983 kansainvälisillä messuilla saksalainen 
tuttavani kysyi, haluaisinko että hän esittelee minut 
hyvälle asiakkaalle. Sen sanottuaan hän vinkkasi sen 
kaverin meidän luoksemme ja sanoi hänelle, että nyt 
saat parhaita potilastuoleja, mitä maailmassa tehdään. 
Tämä amerikkalainen katsoi tuotteemme ja kutsui 
minut Bostoniin heidän pääkonttoriinsa seuraavalla 
viikolla. Hän omisti veljensä kanssa Amerikan suurimman 
hammaslääkäritarvikeliikkeen, jota kautta he myivät 
tuotteita.

Menin paikalle ja heti lähdettiin vääntämään sopi-
musta, kävimme hinnat ja muut asiat läpi. Mutta hän 
laittoi nämä kaikki yhdelle A4:selle, mikä oli amerikkalai-
seksi käytännöksi todella poikkeuksellista. Tällä tavalla 
hän yritti saada nopeasti sopimuksen aikaan. Hän 
kuitenkin lähti siitä neuvottelutilanteesta hetkeksi pois, 
jolloin minulle aukeni pakotilanne. Halusin saada kunnon 
sopimuksen aikaan, ettei kovassa kiireessä tekstiin jäisi 
hölmöyksiä. Lähdin ja jätin viestin, että minun oli pakko 
lähteä paluulennolle. Tällä tavoin sain siirrettyä sopi-
muksen tekemisen niin, että meidän juristimme teki sen 
valmiiksi. Sopimukseen tulikin pari lisäsivua. 

Tämä meidän ensimmäinen USA:n kauppa oli alan 
suurin diili, arvoltaan 100 miljoonaa markkaa. Sopimuk-
sen mukaisesti Planmeca toimitti 10 000 hammaslää-
kärin potilastuolia, siitä muodostui meille vuosien ajaksi 
tuotannon selkäranka.”
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sekä raajojen kuvantamiseen käytettävissä laitteissa. 
Raajojen 3D-kuvauslaite puolestaan osoittautui hy-
väksi myös eläinsairaanhoitoon. Parhaillaan on val-
mistumassa koko ihmiskehon 3D-kuvantamislaite.

Nykytilanteeseen johtanut kehityspolku näyttää 
jälkikäteen tarkasteltuna loogisen suoraviivaiselta, 
mutta ei se ilman umpikujaan johtavia sivuaskelia 
ole löytynyt.

– Välillä lyödään päätä seinään ja epäonnistutaan, 
Kyöstilä myöntää.

Ovatko epäonnistumiset tai yrityksen asiat johta-
neet siihen, että öitä on tullut valvottua?

– Ehkä enemmän asiakkaiden kanssa kuitenkin, 
hän nauraa.

Leikillään heitetty vastaus paljastaa, ettei hän jää 
pitkäksi aikaa harmittelemaan asioita, jotka eivät 
ole menneet toiveiden mukaisesti.

– Sekuntiakaan ei maailmassa saa takaisin. Huo-
menna voi tehdä toisin, jos haluaa, mutta eilen ei.

Kansainvälisillä markkinoilla  
kovia keinoja
Nopeasti kehittyvällä alalla uutta on suunniteltava 
koko ajan, kilpailu on kovaa.

– Kun Kiinaan viedään tuote, ei mene kauaakaan, 
kun siellä jo valmistetaan saman näköisiä tuotteita, 
Kyöstilä sanoo.

Ulkokuorten sisään jäävää tekniikkaa on kui-
tenkin huomattavasti vaikeampaa kopioida. Silti 
näihinkin tuotteisiin lyödään hanakasti CE-merkki, 
jolla valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää EU:n 
direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset.

– Chinese Export, Kyöstilä naurahtaa lyhenteen 
varsinaisen merkityksen kopiotuotteen kyljessä.

Hänen mukaansa Kiina pitää myös muulla tavalla 
huolta omiensa kilpailuedellytyksistä. Esimerkiksi 
ulkomaisten tuotteiden hyväksyminen Kiinan mark-
kinoille kestää huomattavasti kauemmin kuin oman 
maan tuotteiden markkinoillepääsy. 

– Ulkomaiset tuotteet pysäytetään niin pitkäksi 
aikaa kuin voidaan, ja oman maan tuotteille lu-
pa-asiat ovat läpihuutojuttuja.

Startupeille pitkäjännitteisyyttä
Suomen terveysteknologia-ala on ollut vahvassa 
kasvussa, Kyöstilän resepti vielä voimakkaampaan 
kasvuun on saada alalle lisää startup-yrityksiä. 

Hän on myös ollut vaikuttamassa uusien yritysten 
toimintaedellytysten parantamiseen. Kyöstilä 
ehdotti Helsingin kaupungin johdolle, että Marian 
sairaalaan tehtäisiin kaavaillun retkeilymajan sijaan 
Suomen suurin startup-puisto. 

– Helsingin johto lähti siltä istumalta kehit-
tämään ajatusta ja nyt talo on hyvin miehitetty, 

Kyöstilä toteaa tyytyväisenä. Startup-yrityksiä hän 
kannustaa pitkäjännitteisyyteen ja toimimaan lähel-
lä asiakkaita, jotta tuotteita kehitettäisiin todellisiin 
tarpeisiin. 

– Raakileilla ei kannata lähteä maailmalle, niillä 
pilaa oman maineen. Kun yhden tuotteen saa onnis-
tumaan, se poikii usein ideoita uusista tuotteista.

Planmeca on säilynyt perheyrityksenä, vaikka 
epäilemättä vuosien varrella on tullut useampikin 
ehdotus sen ostamiseksi, eikä yhtiö ole myöskään 
haikaillut pörssiin.

– Perheyritysmuoto tekee meistä joustavan. Niin 
kauan, kun on itse mukana, tietää mitä ongelmia 
yhtiössä on, ja ne voidaan nopeasti ratkaista. Omis-
tajan rooli ei ole olla jarrumiehenä.

Heikki Kyöstilän kolmesta pojasta yksi on jo 
vahvasti mukana yrityksen toiminnassa, toinenkin 
on luvannut tulla, kunhan saa ensin oman bisnek-
sensä pyörimään ja kolmas sitten, kun valmistuu 
yliopistosta. 

Lämmittääkö se mieltä?
– Kyllä se lämmittää, kun herrat tuovat naamansa 

tänne ja alkavat paiskia töitä. Tämä on pitkä tie ja 
polku on vaativa. Vaatii luonnetta, että jaksaa oppia 
sen, mitä on tähän mennessä tehty ja sitten vielä 
kehittää uutta. 

Hyvän mielen harraste
Monet haaveilevat rikastumisesta. Osalla se voi 
tarkoittaa sitä, että omasta yrityksestä pyritään 
kehittämään nopeasti myyntikelpoinen, jotta yritys-
kauppojen jälkeen voisi nauttia lokoisista päivistä ja 
joutenolosta. Se ajatusmaailma ei voisi olla kauem-
pana Heikki Kyöstilän näkemyksistä. Planmecan 
omistajuus tekee hänestä hyvin varakkaan, mutta 
silti yli seitsemänkymppisenä hän tekee pitkää 
päivää. 

– Tärkeintä on, että talolla menee hyvin. Siitä se 
oma mielihyväkin tulee, hän kertoo motivaation 
lähteestään.

Kyöstilälle tulee edelleen lähes 100 matkapäivää 
vuodessa. Mikä sinne ajaa, kun lentoasemat eivät kui-
tenkaan ole erityisen mukavia paikkoja viettää aikaa?

– Tapaamiset ovat tärkeitä. Asiakkaat arvostavat, 
kun heitä menee tapaamaan. Ja kun diileri puhuu 
minulle toiveistaan, silloin hän tietää viestin mene-
vän perille.

Mutta saamapuolella hän sanoo olevansa itsekin.
– Tämä on harraste, josta jää hyvä mieli, kun 

tapaa tyytyväisiä ihmisiä. Silloin tietää, että teemme 
alan eteen parasta mahdollista työtä. Se on se 
tavoite. Tapaan paljon asiakkaita, mutta se mitä en 
halua tavata, on vihainen asiakas. Sekin pakottaa 
tekemään hyvää jälkeä. 

Kuka?
Heikki Kyöstilä

Työtehtävä?
Planmecan toimitus- 

johtaja ja pääomistaja

Miten irti töistä?
– Menen golf-kentälle 

heti kun vain aikaa 
siihen löytyy. Siinä saa 
liikkua ulkona. Lisäksi 
siellä päivittäiset työ-

murheet unohtuvat, kun 
golfin peluusta tulee niin 
paljon muita murheita. 

Vähemmän golfissa niitä 
ahaa-elämyksiä tulee kuin 

töissä, joten töistä niitä  
on kerättävä.
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T
erveysteknologian vientiä kuvaava käyrä huokuu voimaa ja 
optimismia. Alan viime vuosien kasvu on ollut vahvaa ja tule-
vaisuuskin vaikuttaa lupaavalta. Kysyntätekijät ovat kunnos-
sa, kun monissa maissa väki vanhenee, työvoiman tarjonta 
vähenee ja terveydenhoidon menot uhkaavat kasvaa kestämät-
tömiksi. Samalla teknologia ja lääketiede mahdollistavat yhä 

parempia tapoja edistää ihmisten hyvinvointia. 
Terveysteknologia myös kuulostaa alana juuri sellaiselta, johon Suomen 

kaltaisen korkean kustannustason maan kannattaa panostaa. Alan tuottei-
den valmistus vaatii monesti kehityksen kärjessä olevaa osaamista. Sille ton-
tille eivät ole tungeksimassa ne, joiden vahvuus piilee halvassa työvoimassa. 

Terveysteknologia-alalla toimii Suomessa noin 300 yritystä. Niiden liike-
vaihto on noin 2,6 miljardia euroa, josta viennin osuus on peräti 2,3 mil-
jardia euroa. Terveysteknologia muodostaakin 
jo yli puolet Suomen korkean teknologian 
viennistä. Alan kauppataseen ylijäämä-
kin on kasvanut yli miljardiin euroon 
vuodessa.

Kotimarkkinoiden ponnahduslauta ei toimi
Mutta mutta. Komeasti kohti koillista kulkeva vientikäyrä peittää helposti 
alleen sen, että vienti on pitkälti harvalukuisten suuryritysten harteilla. Alan 
yrityksiä edustavan Healthtech Finlandin toimitusjohtaja Saara Hassinen 
avaa vientilukuja. Hänen mukaansa yrityksillä on sitä pakottavampi tarve 
lähteä ulkomaille, mitä suuremmaksi ne kasvavat.

– Suomen markkina on isoille yrityksille aivan liian pieni, Hassinen sanoo. 
Toisaalta kotimaan markkina voi olla pienille yrityksille äärimmäisen tär-

keä ponnahduslauta. Jos täällä saa myynnin avattua, kaupat toimivat hyvänä 
referenssinä ulkomailla.

Terveysteknologia muodostaa jo yli puolet Suomen korkean 
teknologian viennistä. Bisnestä syntyy, kun kehitetään yhä parempia 
tuotteita ja palveluja edistämään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. 
 Sami Laakso  Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
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H Y V I N V O I N T I A
Terveysteknologia luo
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– Suomen markkina 
on isoille yrityksille 
aivan liian pieni.

H Y V I N V O I N T I A
2010

2006

2,3
miljardia

euroa

Vienti
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Lähivuosina ala kasvaa  
viime vuosien tapaan  

3–10 prosenttia vuodessa.

– Suomi on kuitenkin vaikein markkina pienille 
terveysteknologiayrityksille, ja se on tosi kurja juttu, 
Hassinen huokaa.

Hänen mukaansa ministeriöissä kotimaanmark-
kinoiden tärkeys pienille yrityksille ymmärretään 
hyvin, mutta vaikeudet tulevat vastaan kunnissa ja 
kuntayhtymissä, jotka toimivat terveysteknologian 
ostajina. Niillä ei ole riittävää motiivia arvostaa 
kilpailutuksissa muitakin tekijöitä kuin hintaa. Julki-
sissa hankinnoissa olisi parannettavaa, esimerkiksi 
lain sallimat innovatiiviset hankinnat ovat usein 
jääneet käyttämättömiksi mahdollisuuksiksi.

– Suomessa sote-markkina pitäisi saada vetä-
mään. Tähän auttaisi, jos hyötyjä pystyttäisiin katso-
maan kokonaisvaltaisemmin, jotta myös hankinnat 
tekevä yksikkö saisi kannustimia olla avarakatsei-
sempi. Pitäisi oppia ostamaan arvoa, eikä yksittäisiä 
laitteita halvimmalla hinnalla, Hassinen painottaa.

Osaajapula jarruttaa kasvua
Saara Hassinen uskoo, että isot suomalaisyritykset 
pärjäävät jatkossakin globaaleilla markkinoilla.

– Mutta ei niillä helppoa ole Kiinan kauppasodassa 
ja Trumpin tulleissa. Isoilla yrityksillä on kuitenkin 
resursseja pärjätä tässäkin maailmassa.

Sen sijaan pieni suomalainen terveysteknologian 
yritys on vielä pienempi, kun se yrittää valloittaa 
maailmaa. Hassisen resepti tähän on yhteistyö pien-
ten yritysten kesken tai osana ison vientiyrityksen 
ekosysteemiä. Ja toki se silottaa tietä ulkomaille, jos 
on omalla alallaan maailman paras.

Kärkipään haasteeksi Hassinen nostaa yrityksiä 
kuristavan osaajapulan, joka koskee erityisesti ohjel-
misto-osaajia. Lisähaaste tulee regulaatiosta. 

– Tulossa on uusia eurooppalaisia asetuksia 
lääkinnällisiin laitteisiin. Ohjelmistopuolella kaikki 
yritykset eivät edes tiedä, että jos ohjelmisto tulee 
lääkinnälliseen laitteeseen, se edellyttää regulaatios-
sa asetettujen velvoitteiden täyttämistä.

Mutta entä se toinen mutta? Vaikka kasvuluvut 
ovat komeita, ne eivät ole poikkeuksellisia alalla, 

jonka globaalien markkinoiden kasvu 
on viiden prosentin luokkaa vuosittain. 

Eikö suomalaisyritysten pitäisi pystyä ottamaan 
suurempi osuus kansainvälisistä markkinoista? 
Hassinen uskoo, että lähivuosina ala kasvaa viime 
vuosien tapaan 3–10 prosenttia vuodessa. Paljon 
huikeampiakin näkymiä on avattu.

– Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Päivi Sillanaukee on puhunut, että terveystekno-
logian vienti voidaan nostaa jopa 10–20 miljardiin 
euroon, kunhan kotimarkkina saadaan toimimaan. 
Toivottavasti Suomessa ymmärretään, että toi-
mialalla on paljon potentiaalia ja tähän kannattaa 
panostaa, Hassinen summaa.

Suomen vahvuudet panostuskohteina
Yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistää osal-
taan Business Finland, joka on nostanut terveyden 
ja hyvinvoinnin keskeiseksi panostusalueekseen. Se 
näkyy muun muassa uusina ohjelmina, rahallisena 
panostuksena alan tutkimus-, kehitys- ja innovaa-
tiotoimintaan, ekosysteemien rakentamisena ja alan 
yritysten vienninedistämis- ja kansainvälistämispal-
veluina. 

2019
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Business Finlandin terveys- ja hyvinvointialueen 
teemajohtajalla Minna Hendolinilla on perusteita, 
miksi terveysalaan kannattaa panostaa.

– Suomella on etulyöntiasema, sillä terveyden-
huollon tietokantamme ovat sataprosenttisesti 
digitalisoitu ja laadukasta dataa on hyödynnettä-
vissä vuosikymmenten ajalta.  Lisäksi datan käyttöä 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä 
ennakointityöhön edistää kansainvälisestikin ainut-
laatuinen lainsäädäntö, Hendolin perustelee.

Ohjelmapäällikkö Sampo Sammalisto jatkaa 
listaa. Hänen mukaansa etuna on myös se, että täällä 
on vahva ja yhtenäinen lääketieteellinen koulutus 
sekä pitkät perinteet laadukkaasta lääketieteellisestä 
tutkimuksesta. Ja koska digitaalinen transformaatio 
on terveyspuolen yksi suurimmista draivereista, 
maailmanluokan insinööriosaaminen muun muassa 
ohjelmisto-, mobiili- ja elektroniikkakehityksen 
saralla tuovat etunojaa. 

Ekosysteemit houkutustekijöinä
Minna Hendolin korostaa kilpailukykyisten monen-
laisista toimijoista koostuvien ekosysteemien roolia.

– Niiden merkitys on keskeinen huippuosaami-
sen kehittymisessä, innovaatiotoiminnan kataly-
soimisessa ja yritysten liiketoiminnan kasvussa.  
Maailmanluokan osaamisen ympärille rakentuneet 
innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit houkut-
televat myös ulkomaisia toimijoita sekä sijoituksia 
Suomeen. Ja jos Suomi on houkutteleva ja kilpailu-
kykyinen toimintaympäristö tutkimus- ja kehitys-
toiminnalle, silloin ulkomaalaiseenkin omistukseen 
myydyn yrityksen kannattaa edelleenkin jatkaa 
toimintaa täällä, Hendolin huomauttaa.

Ekosysteemit versovat kasvua ja alalle onkin 
tullut runsaasti startupeja. Sampo Sammalisto 
näkee niiden kasvun keskeiseksi haasteeksi sen, että 
Suomesta puuttuvat terveystoimialaan erikoistuneet 
pääomasijoittajat. Hän korostaa, kuinka yritykset 
tarvitsevat ”smart money”, eli sijoittajia, jotka pysty-
vät rahan lisäksi tuomaan yhteyksiä ja kehittämään 
yritysten kansainvälistä liiketoimintaa. Ensiarvoisen 
tärkeää yrityksille on oikeiden myyntikanavien löytä-
minen globaaleilla markkinoilla.

Fiksua rahaa yrityksille Business Finland pyrkii 
tuomaan muun muassa järjestämällä European 
Healthtech Investment Forum -pääomasijoitus-
tapahtumaa, joka tuo yhteen suomalaisia ja euroop-
palaisia terveysteknologiayrityksiä sekä kotimaisia 
ja ulkomaisia pääomasijoittajia. Finlandia-talolla jo 
useampana vuonna järjestetyssä tapahtumassa myös 
suomalaiset ja ulkomaiset pääomasijoittajat verkot-
tuvat keskenään.





Business Finlandin toiminnan keskiös-
sä ovat ohjelmat, joilla edistetään 
innovaatioiden syntymistä ja kansain-
välisen liiketoiminnan kasvua. Terveys- 
ja hyvinvointiohjelmia on käynnissä 
kaksi: Yksilöllistetty terveys sekä Smart 
Life Finland. Ohjelmiin sisältyy muun 
muassa tapahtumia, tilaisuuksia, 
vienninedistämismatkoja ja työpa-
joja. Molempiin nelivuotisin ohjelmiin 
Business Finland panostaa 80–100 
miljoonaa euroa. 

Smart Life Finland -ohjelma on 
digitaalisen transformaation ytimessä. 
Ohjelma edistää terveys- ja hyvinvoin-
tikentän digitaalista murrosta autta-
malla yrityksiä, tutkimusorganisaatioita 
ja julkisia toimijoita luomaan uudenlai-
sia terveyden ja hyvinvoinnin palveluja 
ihmisten arkeen. 

Sampo Sammalisto koordinoi 
Yksilöllistetty terveys -ohjelmaa. Hänen 
mukaansa ohjelman peruslähtökohta-
na on havainto, että terveydenhoidon 
kustannukset eivät ole kestävällä poh-
jalla, suureksi osaksi väestön ikäänty-
misestä sekä elämäntapasairauksien 
yleistymisestä johtuen. Siksi hoitoa 
pitää yksilöidä.

– Yksilöidyn hoidon lisäksi fokus on 
siirrettävä sairaudenhoidosta ihmisten 
pitämiseen terveinä. Hyviä laadukkaita 
elinvuosia voidaan lisätä ennakoinnilla 
ja sairauksien ehkäisyllä. Ohjelmassa 
keskiössä on yksilöllistetyn terveysdatan 
hyödyntäminen. Tätä tietoa on kertynyt 
jokaisesta suomalaisesta terveyden-
huoltoon ja moninaisiin valtakunnallisiin 
rekistereihin. Lisäksi sadat tuhannet 
suomalaiset ovat osallistuneet bio-
pankki- ja väestötutkimuksiin ja ehkä 
jopa vielä useampi kerää liikunta-, 
ravinto- ja elämäntapatietoa erilaisilla 
laitteilla ja sovelluksilla. Kaikkea tätä 
tietoa kyetään hyödyntämään sekä 
yksilön että yhteiskunnan eduksi tervey-
den näkökulmasta. Tässä pelissä kaikki 
voivat voittaa, Sammalisto kertoo.

Ohjelmat  
edistävät kasvua
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Puolen miljoonan biopankit
Selkeä esimerkki siitä, miten Suomen huippuosaami-
nen tuo globaalien yritysten investointeja Suomeen 
on maailmanlaajuisestikin uniikki FinnGen-hanke, 
jonka tavoitteena on sairausmekanismien parempi 
ymmärtäminen ja uusien hoitokeinojen kehittäminen 
yhdistämällä genomi- ja terveystietoa. Tavoitteena on, 
että vuoteen 2023 mennessä tiedot saadaan kerättyä 
puolesta miljoonasta suomalaisesta.

FinnGen on julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen 
tutkimushanke, johon osallistuvat useat suomalai-
set yliopistot, sairaanhoitopiirit, THL, Veripalvelu, 
biopankit sekä lukuisat kansainväliset lääkeyritykset, 
jotka maksavat merkittävän osan hankkeen kustan-
nuksista.

Hankkeen avulla Suomesta pyritään luomaan 
edelläkävijä yksilöllisessä terveydenhoidossa ja biolää-
ketieteessä. Onnistuessaan hanke hyödyttää sekä kan-
salaisia, liiketoimintaa, biopankkeja että tutkimusta.

– Genomitieto on keskiössä, kun selvitetään mikä 
rooli perimällä on ihmisten sairastumiseen tai tervee-
nä pysymiseen. On laskettu, että esimerkiksi vuonna 
2003 valmistuneessa Human Genome Project -hank-
keessa sijoitetun pääoman tuottoaste oli 141-kertai-
nen, joten kyse on todella isoista asioista, Sammalisto 
sanoo.

Rajat rikki
Digitaalisuuden vahva tuleminen terveydenhoitoon 
osoittaa konkreettisesti, kuinka uusien palveluiden 
kehittämisessä ja tuottamisessa perinteiset toimialo-
jen väliset raja-aidat murtuvat.

Yksi tällainen toimialarajoja ylittävä yhteenliittymä 
on digitaalisten terveysinnovaatioiden ekosysteemi 
CleverHealth Network. Sen tavoitteena on luoda ter-
veydenhuollon datan jalostukseen liittyviä ratkaisuja, 
jotka kantavat vientituotteiksi asti. Tuote- ja palve-
luinnovaatiot pohjautuvat HUS Helsingin yliopis-
tollisen sairaalan terveysdataan sekä klinikoiden ja 
mukana olevien yritysten osaamiseen.

HUSin koordinoimassa ja Business Finlandin 
osarahoittamassa ekosysteemissä on mukana lukuisa 
joukko hyvin erilaisia yrityksiä aina syöpäpotilaiden 
etäseurantaan erikoistuneesta Noonasta ja genomitie-
don analytiikkaa tekevästä BC Platformsista muiden 
alan osaamista edustaviin CGI:hin, Microsoftiin ja 
Elisaan.

– Odotusarvo on, että seuraavien vuosien aikana 
CleverHealth Networkin kaltaisten kasvumoottorien 
ympärille syntyy uutta liiketoimintaa miljardien 
euron edestä, Minna Hendolin visio. 

POHJOIS-AMERIKKA
(Yhdysvallat, Kanada  

ja Meksiko)

41%
TERVEYSTEKNOLOGIAN VIENNIN JAKAUTUMINEN

EUROOPPA
(EU ja EFTA)

34,1%
ITÄ-AASIA

(Kiina, Taiwan, Japani  
ja Etelä-Korea)

11%
LATINALAINEN  

AMERIKKA

4%

VENÄJÄ

2,6%
AUSTRALIA  

JA UUSI-SEELANTI

2,3%
LÄHI-ITÄ

1,6%
AFRIKKA

0,9%
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T he Johns Hopkins Hospital on rankattu 
USA:n kolmanneksi. Kyseessä on se sairaala, 
johon tv-sarjoissa ja elokuvissa USA:n presi-
dentti viedään, kun on käynyt pahasti.

Sairaalassa uusittiin fysioterapiaosasto ja kilpailu-
tukseen osallistui alan kansainvälisiä suuryrityksiä. 
Saimme toimitettua hoitopöydät sairaalaan ensin 
koekäyttöön, sen jälkeen he valitsivat meidät kilpai-
lutuksen voittajaksi.

Toimitusjohtaja Ville Laineen kertoma tarina 
liittyy vientikauppoihin, joita satavuotiaalla Lojerilla 
on ollut 115 maahan. Yksistään viime vuonna yhtiö 
onnistui tekemään terveydenhuoltoon liittyvien 
sänkyjen sekä hoito- ja leikkaussalipöytien kauppoja 
66 maahan. Myynti kotimaahankin on kasvanut. 

Tuotteet tekevät myyntityötä
30 miljoonan euron liikevaihdon Lojer Sastama-
lasta on pieni tekijä, kun maailmalla järjestetään 
kilpailutuksia. Usein vastassa on miljardiyrityksiä. 
Myyntiargumentteja valitessaan Ville Laine myöntää 
tosiasian, että suomalainen tuote ei voi lähtökohtai-
sesti olla halvin. 

– Olemme kääntäneet sen niin päin, että suoma-
lainen tuote voi olla edullisin elinkaarikustannuk-
siltaan. Teemme tuotteita, joilla on yli 15 vuoden 
käyttöikä. Silloin elinkaarikustannukset ovat aivan 
eri näköisiä kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna.

Laine korostaa, kuinka asiakastarpeisiin pitää 
pyrkiä vaikuttamaan jo ennen kuin kilpailutus 
avataan. Käytännössä se tarkoittaa työtä paikalli-
sesti osastojen hoitohenkilökunnan kanssa. Heille 
kerrotaan tuotteiden ominaisuuksista ja parhaassa 
tapauksessa tuotteita saadaan koekäytettäväksi. 
Sitä kautta arjen hoitotyötä tekevien tarpeita vä-

littyy hankintaorganisaatioon, joka laatii tarjous-
pyynnön.

Jälleenmyyjien motivaatio puntarissa
Päällepäin näkyy, että tuotteissa on panostettu muo-
toiluun. Sen sijaan piiloon jää, että monet tuotteet 
ovat pitkälle kehitettyjä sähköisiä laitteita, joiden 
älykkyys kasvaa koko ajan. Yhdessä hoitopöydässä 
voi olla jopa viisi sähkömoottoria, lisäksi laitteessa 
on antureita ja tietokonesoftaa. Kalleimmat leikka-
uspöydät liikkuvat 30 000 euron hintaluokassa. 

Silti hyvä tuote ei yksistään riitä menestykseen. 
Laine korostaa jälleenmyyjien merkitystä, pääkanava 
niiden löytymiseen on kansainväliset messut.

– Me olemme nähneet messumaailman kaikkein 
arvokkaimpana investointina, Laine sanoo ja häm-
mästelee, ettei muita suomalaisia yrityksiä kansain-
välisillä terveysalan messuilla juuri näy.

– Monet yritykset käyvät vain kokeilemassa mes-
suja. Jos ensimmäinen vierailu ei ole menestyksekäs, 
seuraavana vuonna ei enää osallistuta. Kuitenkin 
vasta pidempiaikainen sitoutuminen alkaa yleensä 
kantaa hedelmää.

Lojer saa messuilla runsaasti kontakteja jälleen-
myyjiin, joista jokainen väittää olevansa juuri se 
paras kumppani. 

– Meidän pitää saada varmuus siitä, että yritys 
on tosissaan ja valmis sitoutumaan meihin pitkäksi 
aikaa. Silloin tietää, että motivaatio on kunnossa, jos 
yritys on valmis tulemaan tänne Sastamalaan tuote- 
ja myyntikoulutukseen ja neuvottelemaan sopimus 
maaliin.

Viime vuosina Lojerin maailmankarttaan ovat liit-
tyneet muun muassa Filippiinit, Thaimaa, Pakistan 
ja Peru. Helpolla kaupat eivät synny.

116 maan
Lojer Sastamalasta on päihittänyt tarjouskilpailuissa 
miljardiluokan terveysteknologiayrityksiä.
 Sami Laakso  Lojer

maailmankartta

Teema
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– Jalkatyötä tarvitaan ihan pirusti. Tuotepääl-
likkömme kertoi, että lennon jälkeen Pakistanissa 
ajettiin vielä 500 kilometriä, ennen kuin oltiin 
määränpäässä.

Laineen mukaan Suomen ja Sastamalan sijainnista 
ei juurikaan ole vientikaupoissa haittaa kalliin hin-
taluokan tuotteissa kuten leikkauspöydissä, joita on 
järkevä kuljettaa lentorahtina. Sen sijaan logistiikan 
osuus esimerkiksi edullisimmissa sairaalasängyissä 
kasvaisi liian isoksi kaukomaille myytäessä, siksi 
niiden myyntialuetta ovat kotimaan lisäksi lähimaat. 

Suuri ja mahtava markkina
Logistinen etu Suomella on sen sijaan Venäjälle 
suuntautuvassa kaupassa. Lojerille markkina näytti 

muutama vuosi sitten huonolta, kun Krimin valtaus 
ja sitä seuranneet pakotteet iskivät. 

– Venäläiset alkoivat suosia paikallista valmistusta 
ja myös tuonti Kiinasta lisääntyi. Eurooppalaiset ja 
amerikkalaiset tuotteet menettivät isosti markkinoi-
ta, Laine muistelee.

Kun keväällä 2015 monet länsimaiset yritykset läh-
tivät pois Venäjän markkinoilta, Lojer painoi kaasua 
ja perusti maahan oman osakeyhtiön.

– Se tapahtui juuri oikealla hetkellä. Paikallinen 
yhtiö lisäsi venäläisten asiakkaiden luottamusta mei-
hin. Avasimme Moskovaan showroomin, pidimme 
yhteyttä asiakkaisiin ja työstimme hankkeita, vaikka 
bisnestä ei silloin juuri ollutkaan. Kun tilanne lähti 
paranemaan, onnistuimme kasvattamaan mark-
kinaosuuttamme rajusti. Kaikki markkinaosuudet 
menivät uusiksi ja 2017 olimme nousseet ykköseksi 
sairaalakalusteiden tuojana, Ville Laine hymyilee.

Lojerin Venäjän liiketoimintojen johtaja Viktor 
Samsonov nyökyttelee vieressä. 

– Venäläiset tietävät, että jos tuote tulee Suomesta, 
se toimii luotettavasti ja on pitkäikäinen. Lisäksi 
Suomi on lähellä Venäjää, ei ainoastaan maantieteel-
lisesti vaan myös mentaalisesti, hän kuvailee. 

Itään vai länteen?
Lojer on saanut mainetta, kun sen tuotteita on ollut 
käytössä suurissa urheilutapahtumissa kuten jalka-
pallon maailmanmestaruuskilpailuissa ja Sotshin 
olympialaisissa. Käänteentekevä hetki oli, kun yhtiö 
teki isoimmat kauppansa toimittamalla tuhat sairaa-
lasänkyä Kremlin sairaalalle kaksi vuotta sitten.

Nyt Venäjä on noussut Lojerin tärkeimmäksi vien-
timaaksi. Laine hämmästelee, miksi suomalaiset ter-
veysteknologian yritykset pyrkivät usein hanakasti 
lähellä olevien suurten markkinoiden sijaan USA:an, 
jossa kilpailu on huomattavasti kovempaa.

Samsonov uskoo, että etenkin pienet yritykset 
pelkäävät Venäjällä pakollisen rekisteröinnin aihe-
uttamaa vaivaa ja kuluja. Pelkästään sairaalasängyn 
rekisteröinti voi viedä vuoden ja maksaa noin 15 000 
euroa tuotetyyppiä kohden. Lojerkin on käyttänyt 
rekisteröinteihin satoja tuhansia euroja.

– Monet yritykset pelkäävät Venäjän markkinoita, 
koska pitävät niille pääsyä vaikeana, kalliina ja byro-
kraattisina. Yritykset unohtavat, että markkina on 
yhtä vaikeaa kaikille. Siksi Venäjällä on vähemmän 
yrityksiä kilpailemassa, Laine järkeilee ja kannustaa 
muitakin katsomaan itään.  

Lojer uskoo viennin kasvuun ja on parhaillaan 
tekemässä kuuden miljoonan euron investointia 
tuotantotiloihin. – Kasvusta on turha haikailla, jos 
fasiliteetit eivät ole kunnossa, Ville Laine perustelee.
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Analyysi

bisneksen
ytimeen
Vastuullisuus ja yritykset ja ihmisoikeudet 
– ei aina aivan helposti ratkaistava yhtälö 
ristikkäiskytkösten maailmassa.
 Pekka Vänttinen  Jukka Pylväs

Syvemmälle

T
äysi huone on kuunnellut noin tunnin kauniita sanoja kuten vastuulli-
suus, huolellisuus ja vaikutusvalta. Käynnissä on ulkoministeriön ja työ- 
ja elinkeinoministeriön järjestämä Vastuullisuus ja yritykset ja ihmisoi-
keudet -seminaari. On yleisökommenttien aika.

Puheenvuoron pyytää osallistuja.
 – Ajatuksenani on valmistaa mangomehua. Mutta parhaat hedelmät sijaitsevat 

Al-Shabaab-terroristijärjestön alueella. Jos tuon sieltä mangoja, tarjoan työtä ja tulo-
ja. Samalla kuitenkin tuen kyliä verottavia terroristeja. Kuinka tulisi toimia – hylätä 
bisnes vai käynnistää se?

Riskien hallintaa ja minimointia
Päivää myöhemmin, David Kovick muistelee kysymystä innostuneena. Siitäkin 
huolimatta, että vastaavat kommentit ovat hänelle vain just another day at the office. 
Siksi vastauskin oli valmiina.

– Päivän kohokohta! Se osoitti millaisia seikkoja joudutaan miettimään ja sen, että 
asiat eivät monesti ole mustavalkoisia. Tuossa Somalian tapauksessa ei ole oikeaa tai 
väärää vastausta. Jos jatkaa, on ymmärrettävä ongelmat ja riskit ja pyrittävä hallitse-
maan ja minimoimaan niitä riittävillä resursseilla – tai sitten luovuttava. Molemmat 
ovat ok. Kyse on lopulta ihmisoikeusperiaatteiden paremmasta tiedostamisesta ja 
toiminnan peilaamisesta niihin.

Rennon amerikkalaisen muotoiluista tulee mieleen YK-kieli. Eikä ihme. Kovickin 
edustama Shift-asiantuntijajärjestö syntyi YK:n 2011 lanseeraamien yritystoimintaa 
ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden jälkimainingeissa. Yksi perustajista John 
Ruggie toimi pääsihteerin erityisedustajana. Napanuoraa maailmanjärjestöön ei silti 
ole. Voittoa tavoittelematon, New Yorkista toimiva Shift pyörii julkisille ja yksityisille 
tahoille suunnatuilla koulutuksilla ja konsultoinneilla. 
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Jälkimmäisestä on kyse Suomenkin osalta. Ulko-
ministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö päättivät 
yhdessä palkata vuonna 2017 Shiftin arvioimaan ja 
vahvistamaan ihmisoikeusnäkökulmaa kauppa- ja 
kehityspolitiikassa. Otanta on ollut laaja: rahoittajis-
ta yrityksiin, julkisista tahoista kansalaisjärjestöihin. 
Suomi on reivannut kehitysyhteistyötään yritystoi-
minnan suuntaan. Siihen Kovick ei ota kantaa, mutta 
muuten tulee kiitosta. 

– Kysymys on iso, ettekä ole yksin. Yksityissek-
torivetoisuus lisääntyy kaikkialla. Onko se hyvä vai 
huono asia – that’s beyond my pay grade. Mutta 
lähestymiseltään Suomi on eturivissä. Katsotte asiaa 
kokonaisuutena. Pyritte varmistamaan, että myös 
yksityisen sektorin instrumenteilla on mukana 
ihmisoikeusaspekti, ja että ne ovat linjassa vastuulli-
suuden periaatteiden kanssa.

Asia kerrallaan
Yritysten metodit ovat muutoksessa. 

– Ennen merkitsi maantiede. Korjaa ongelma, kos-
ka olet alueella läsnä ja taskusi ovat syvät. Vaikka et 
ole ongelman aiheuttaja tai siitä hyötyjä. Nyt pyritään 
syvemmälle ja kapeammin, seikkoihin, jotka liittyvät 
bisnekseen tai tuotteeseen. Tuotantoketjut voivat toki 
olla pitkiä ja kaikkea ei tarvitse korjata heti. Etsi va-
hingollisin ja vakavin asia ja keskity siihen, ohjeistaa 
Kovick ja viittaa sellaisiin teknologiayhtiöihin, jotka 
eivät vielä ole piitanneet kaivosten työoloista.

– Pidän niitä vastuullisina, edellyttäisin toimen-
piteitä. Ei välttämättä heti huomenna, mutta jotain 
tulisi tehdä.

Kovick puhuu ”narratiivin muutoksesta”. Altruis-
tiksi ei silti tarvitse ryhtyä hyvää hyvyyttään. Säädyl-
lisesti voi toimia raadollisista syistä: se on bisneksen 
kannalta järkevää.

Tärkeintä on aloittaa
Ei tarvitse olla kyyninen kysyäkseen, onko tällä 
kaikella väliä, kun kaikki suurvallatkaan eivät näistä 

asioista tunnu välittävän. Kovick on nähnyt Kiinaa 
käytettävän tekosyynä välinpitämättömyydelle. No 
kun ei nekään… 

Muutos kuitenkin itää idässäkin. Kiinan puhu-
taan käyvän dialogia omat ohjeistuksensa laatineen 
OECD:n kanssa, maa vaikuttaisi tiedostaneen ajan 
hengen.

– Usein on olemassa hyvä bisnes case juuri ihmis-
oikeuksien kunnioituksen takia. On huomattu mitä 
merkitsee yhteisön ottaminen mukaan merkityksel-
lisellä tavalla. Jos niin ei tee, projekti voi pysähtyä. 
Sama pätee työlainsäädäntöön. Hyvä kohtelu paran-
taa moraalia ja tehokkuutta, Kovick kertaa.

Silti yhä kompastellaan. Viime aikoina esimerkiksi 
tekstiiliteollisuuden ongelmat ovat olleet esillä. Ih-
misoikeuskysymykset nähdään suurina ja monimut-
kaisina, vaikka piru piilee usein pienissä yksityiskoh-
dissa. Siksi halvaannutaan, vaikka se on turhaa.

– Kun asiat koetaan liian vaikeiksi, aletaan 
katsoa sivusta tai ylianalysoidaan. Eikä ryhdytä 
toimiin. Miettikää mikä on kohdallaan, mikä ei. 
Järjestäkää workshop. Aloittakaa jostain, oppikaa 
tekemällä ja pyytäkää tarvittaessa apua, kuuluu 
viesti yrityksille.

On oltava valveutuneempia
Apua on pyytänyt myös UPM. Yhtiö teki vuonna 2017 
itsearvioinnin, riskikartoituksen ihmisoikeusnäkö-
kulmasta 75 yksikössään. Prosessin sisältöä ja siihen 
liittyvää koulutusta tuki Shift.

– Tunnemme toimintomme, mutta aina on paran-
nettavaa. Suurimmat kysymykset olivat paikallisissa 
hankintaketjuissa, urakoitsijoiden hallinnassa ja 
sidosryhmäyhteistyössä. Globaalisti on isojakin 
kulttuuri- ja lainsäädäntöeroja. Olemme nyt syste-
maattisesti edistämässä ymmärrystämme muun 
muassa sisäisellä koulutuksella. Pääpaino on riskien 
ennaltaehkäisyssä. Kumppanuus Shiftin kanssa 
jatkuu ainakin vuoden, kertoo UPM:n sosiaalisen 
vastuullisuuden päällikkö Kaisa Vainikka.

Etsi vahingollisin ja vakavin asia 
ja keskity siihen.
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 Kansalliset lait  
eivät aina riitä

Perinteisesti on ajateltu, että vain 
valtiot ovat vastuussa ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta ja yritysten velvolli-
suutena on toimia kansallisten lakien 
mukaan. Toimipaikkojen ja tuotan-
toketjujen kansainvälistyessä tilanne 
on muuttunut. Myös yritysten tulee 
kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoike-
usvelvoitteita, toteaa ihmisoikeussuur-
lähettiläs Rauno Merisaari.

 – Voimme antaa tietoja ja koulu-
tusta, mutta mennessään hankaliin 
olosuhteisiin yritys joutuu kantamaan 
riskin. Keskusteluin, yhteistyöllä ja joskus 
painostuksellakin Suomi pyrkii muut-
tamaan hallitusten ihmisoikeustoimia 
parempaan.

Sitä on lähettilään työ: temaattista 
kehittämistä, seurantaa ja UM:n ja 
valtioneuvoston auttamista ihmis-
oikeuskysymyksissä. 

Merisaari korostaa kansainvälisten 
ihmisoikeusnormien tuntemusta. Ne 
luovat viranomaistoiminnalle ja yri-
tysten toimintaympäristölle vakautta. 
Ulkoministeriö voi myös auttaa yritysten 
ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Me-
risaaren mukaan siinä voittavat kaikki.  

Viennin rahoittajana toimiva Finnvera on käyttä-
nyt Shiftiä apunaan. Kädenjälki alkaa näkyä.

– Olemme käyttäneet OECD:n kolmea riskitasoa. 
Nyt olemme siirtymässä arvioinneissa vähemmän 
mekaaniseen tapaan. Katsomme syvemmälle yritys-
ten bisnekseen. Mikään systeemi ei ole vedenpitävä, 
mutta aloitamme vakavimmista uhkista. Kaiken yri-
tämme havaita, mutta myös priorisoimme, kuvailee 
ihmisoikeusasiantuntija Timo Hankala.

Viennin rahoitusta tehdään Finnverassa vien-
titakuutuotteilla. Finnveran omistama tytäryhtiö 
Suomen Vientiluotto Oy puolestaan myöntää luotto-
ja. Ihmisoikeuskysymysten takia lainoja ei juuri ole 
evätty, mutta joissakin tapauksissa riski on todettu 
liian suureksi. Nekin halutaan karsia; Finnveran 
mietinnässä on kommunikatiivisempi ja konsultoi-
vampi rooli, auttaminen ja ohjeistaminen Helsingin 
Ruoholahdessa ja vierailuilla yrityksissä. 

YK:n periaatteiden  
hyväksyminen vuonna 2011 oli tärkeä 

merkkipaalu. Periaatteet eivät luoneet 
uusia kansainvälisoikeudellisia velvoitteita, 

mutta ne selkeyttivät valtioiden ja yritysten 
roolia ja vastuita. YK:n ohjeiden yksi 

kulmakivi on asianmukaisen huolellisuuden 
periaate (due diligence), jota tulisi 

noudattaa liiketoiminnassa läpi koko 
arvoketjun. Suomi laati YK:n periaatteiden 
kansallisen toimeenpanosuunnitelman 4. 

maana maailmassa jo 2014. Ulkoministeriön 
yhteistyö Shiftin kanssa on osa Suomen 
panosta YK:n ohjeiden toteuttamiseen 

käytännössä.



30 2  |  2 0 1 9

Suomen viennin arvo Pohjois-Afrikkaan on miljardi euroa, 
toinenkin olisi tarjolla.
 Lotta Nuotio  Ingimage

Pohjois-Afrikka

Markkinat

P
ohjois-Afrikka löytyy monen suomalais-
yrityksenkin kartalta, mutta lähempää 
katsottuna kyseessä ei toki ole yhtenäinen 
alue, valtioiden järjestelmät ja poliittiset 
olosuhteet eroavat toisistaan. Silti yhteinen, 

tärkeä nimittäjä löytyy: maat muodostavat EU:n eteläi-
sen naapuruusalueen, jota unioni tukee mittavasti.

– Suomen yritysten päämarkkinat ovat yhä EU:n 
sisämarkkinoilla. Samalla tarjonnalla voisi hyvin ylit-
tää Välimeren, suuri kysyntä on aivan lähellä, toteaa 
kaupallinen neuvos Antti Loikas ulkoministeriöstä. 

Vaikka Pohjois-Afrikan yhteydessä usein puhutaan 
lähdöstä ”uusille markkinoille”, on alue Suomelle 
perinteinen markkina-alue. 

– Suomelle alue on ollut metsäteollisuuden, eri-
tyisesti sahateollisuuden markkina. Siellä on oltu jo 
itsenäisyyden alkuajoista lähtien, Loikas muistuttaa.

Nykyisin viennin arvo on noin miljardi euroa ja sen 
muodostavat Suomelle perinteiset tavarat. Viennin 
haasteena on yksipuolisuus.

– Meillä olisi mahdollisuus monipuolistaa vientiäm-
me, alueella voisi olla hyvinkin toinen miljardi tarjolla 
mutta ennemminkin teknologian, cleantechin, ko-
neiden ja laitteiden sekä ympäristöteknologian alalla, 
Loikas sanoo. 

Euroopan naapurit
Myös EU-rahoituksen ja sopimusten tilanne vaihte-
lee alueen eri maissa. EU on kuitenkin alueen maille 
korvaamaton kumppani, esimerkiksi 70 prosenttia 
Tunisian ja 59 prosenttia Algerian viennistä suuntau-
tuu EU-alueelle. Suomalaisten yritysten ykkösmarkki-

na alueella on jo pitkään ollut Egypti. Sen kylkeen on 
kirinyt viime vuosina Marokko.

– Taloudella menee hyvin ja maa avautuu myös 
muualle Afrikkaan päin. Casablancasta on kehkeyty-
mässä varsinainen hub startup-yrityksille. Marokossa 
otetaan huomioon vahvasti myös ilmastokysymykset ja 
panostetaan uusiutuvaan energiaan, kuvailee Pohjoi-
sen Afrikan yksikön päällikkö Ann-Christine Krank 
ulkoministeriöstä. 

Sisämarkkinoilta ulkomaankauppaan
Kasvun huumassa on silti muistettava, että kyse on 
kehittyvistä markkinoista. 

– Kotiläksyt on tehtävä hyvin. Alueen maihin läh-
dettäessä poistutaan EU:n yhteisen lainsäädännön 
piiristä. Monet asiat, jotka EU-sisämarkkinoilla eivät 
vaadi huomioon ottamista, ovatkin arkipäivää. Yritys 
on siellä eri tavalla yksin ja riskikartoitukset on hyvä 
olla kunnossa, Loikas muistuttaa. 

Rahoitusta on mahdollista saada myös kansainvälis-
ten laitosten tarjouskilpailuista. Tämä auttaa katta-
maan osan riskeistä. 

– Rohkaisemme yrityksiä tutkiskelemaan ja teke-
mään kansainvälisen hankintaprosessin. Sitten se 
olisi kerran tehty ja opittu ja voisi hakea uudestaankin, 
Loikas toteaa. 

Hän haluaa myös tähdentää, että vaikka aluetta voi 
luonnehtia kehittyväksi, sillä on monia vahvuuksia.

– Alueella on korkea, vanha sivilisaatio. Ei meidän 
tarvitse opettaa kaupantekoa tai teknologiaa ja mate-
matiikkaa. Ennemminkin on etsittävä kumppaneita, 
niin kaupallisia kuin yhteiskunnallisiakin. 

Markkinat  
EU:n naapurissa



Vaikka Pohjois-Afrikan yhteydessä  
usein puhutaan lähdöstä ”uusille markkinoille”,  
on alue Suomelle perinteinen markkina-alue. 
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 Vienti Pohjois-Afrikkaan  
on kasvussa 

• Vuonna 2018 viennin arvo Pohjois-
Afrikkaan oli 987 MEUR, kasvua 
42 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna.

• Alueelle suuntautuvan viennin osuus 
koko Suomen viennistä on 1,55 %. 

• Tuonti alueelta 83,7 MEUR, kasvua 
24 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna.

Tuulipuisto Marokossa. 
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M
arokon tarjoamat kaupalliset mahdol-
lisuudet ovat olleet tiedossa pitkään. 
Mahdollisuuksiin tarttumista helpot-
tamaan maahan avataan tänä vuonna 
Busi ness Finlandin toimipiste. Alue-

johtaja Jukka Hämäläisen mukaan Marokkoa pidettiin 
vakauden ja kauppasuhteiden kannalta parhaana sijainti-
vaihtoehtona.  

– Toivomme, että toimipisteen avaaminen alentaa suo-
malaisten yritysten rimaa laajentua Pohjois- ja Länsi-Af-
rikkaan, Hämäläinen sanoo.

Business Finlandilla on maailmanlaajuisesti 41 toi-
mipistettä. Ennen Marokkoon rantautumista se edisti 
suomalaisyritysten etuja Pohjois-Afrikassa Espanjasta 
käsin. Marokon toimipiste on Afrikan mantereella neljäs, 
aikaisemmin pysyvä edustus on ollut Nigeriassa, Ete-
lä-Afrikassa ja Keniassa. 

Vakaata monipuolisuutta
Marokon elinkeinoelämän keskusliiton johtajistoon 
kuuluva yrittäjä Nabila Freidji pitää vakautta ja mo-
nipuolisuutta maansa valttikortteina kansainvälisillä 
markkinoilla. Freidjin mukaan syitä maan talouskasvuun 
voi hakea esimerkiksi 1980- ja 1990-lukujen talouspo-
litiikasta. Tuolloin Marokossa elettiin yksityistämisen 
aikakautta ja valtio myi muun muassa telekommunikaa-
tioyhtiö Maroc Telecomin.

Vienti Marokkoon on kasvanut 
voimakkaasti. Nyt yritysten  
vientiponnisteluja edistämään 
on avattu Business Finlandin 
toimipiste maassa jo toimivan 
suurlähetystön tueksi.
 Johannes Jauhiainen, Lotta Nuotio   
 Shutterstock

Pohjois-Afrikkaan
Marokon kautta



Markkinat

Marokon pääkaupunki 
Rabat voi muuttaa 
monien vanhentuneita 
käsityksiä afrikkalaisista 
kaupungeista.



Pohjois-Afrikkaan
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MAAKOHTAINEN VIENTI (2018):
Puutavara ja öljytuotteet vientikärjessä

Suomen vienti  
Marokkoon kasvoi 
viime vuonna 

107 %

EGYPTI

394 MEUR
puutavara (55%)

MAROKKO

367 MEUR
öljytuotteet (65%)

ALGERIA

175 MEUR
puutavara (66%)

TUNISIA

47 MEUR
puutavara (43%)

LIBYA

0,7 MEUR
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Olet kokoasi suurempi
Jätteiden keräykseen käytettäviä syvä-
keräysastioita valmistava Molok Oy näkee 
Pohjois-Afrikan erittäin kiinnostavana markki-
nana monestakin syystä.

– Pohjois-Afrikka on suhteellisen lähellä 
logistisesti, eikä siellä tule talvi. Sääsyistä on 
helpompaa kuin pohjoisessa Euroopassa, mis-
sä säiliöiden asennus on haastavaa talvella 
roudan vuoksi, kertoo viennin asiakaspalvelu-
päällikkö Saritta Duhamel. 

 Tunisia kiinnosti erityisesti turistialueiden 
jätteenkeräystilanteen vuoksi ja osin sattu-
malta. Molok Oy:n jälleenmyyjä muutti maa-
han muista syistä ja havaitsi mahdollisuuden.  

– Tunisiassa jätteiden keräys on siinä 
vaiheessa, että vähemmän näkyvä keräys 
on tullut tärkeäksi, tässä osittain maanalai-
set säiliömme tarjoavat ratkaisun, Duhamel 
selittää.

Paikallinen yhteistyö on ollut tärkeää. Jäl-
leenmyyjä myy Molok Oy:n tuotteita ja lisäksi 
oman yhtiönsä tyhjennyspalvelua. Tukena oli 
myös Team Finland -vierailu, jolle yrityksen 
edustajat osallistuivat viime vuonna. 

– Tapasimme maan ympäristöministerin, 
pormestareita ja mahdollisia yhteistyökump-
paneita. Näimme, että Tunisia on kehittyvä 
markkina cleantech-bisnekselle ja tuotteil-
lemme on tilausta. 

Markkinan avaus on ollut yllättävänkin 
samanlaista Tunisiassa kuin keskisen Euroopan 
jätehuoltoalalla. 

– On tehtävä pitkäjänteistä, konsultoivaa 
työtä. On tunnettava jätehuoltoketju ja toi-
mijat, jotta pääsee päätöspöytiin. Jälleen-
myyjämme kulttuurituntemuksesta on ollut 
suurta etua. 

Myös Suomen edustuston panostus saa 
kiitosta, erityisesti paikallisen mediahuomion 
saamisessa ja tapaamisten mahdollistami-
sessa.

Egyptistä kasvua  
kolmella suunnalla
Elintarvikepakkauksia valmistava Huhtamäki 
on jo konkari Egyptin markkinoilla. Yritys on 
toiminut maassa 15 vuotta, ja hiljattain se 
avasi joustopakkauksia valmistavan tehtaan 
Kairoon. 

– Selvityksemme mukaan yksi Afrikan 
kasvun keskuksista on Pohjois-Afrikka, Egypti 
veturinaan. Muut vahvat alueet olivat jo 
kilpailijoidemme paaluttamia. Egyptistä 
meillä oli jo kokemusta, hyvä yhteistyökump-
pani ja mahdollisuus pistää tehdas pystyyn 
ennen kilpailijoita, kertoo toimialajohtaja Olli 
Koponen.

Odotuksia on kolmeen suuntaan. Ensin-
näkin paikallinen kysyntä Egyptin sadan 
miljoonan ihmisen kotimarkkinoilla, toiseksi 
tullivapaa vienti EU-alueelle. Ja kolmanneksi 
yhteistyön lisääminen Afrikan mantereella, 
jossa tullivapaa kauppayhteistyö on laajene-
massa. 

Pitkän aikavälin kehitykseen on vankka 
usko, vaikka kaikenlaista on koettu.

– Kyllähän tässä on ollut vallankumouksia 
ja myllerryksiä mutta uskoimme koko ajan pit-
kän aikavälin menestykseen. Perustavanlaa-
tuiset asiat liiketoiminnalle pysyvät: Ruokaa 
syödään, kananmunat pakataan ja erilaisia 
pakkauksia siis tarvitaan.

Koposen kokemus Egyptistä on ollut erittäin 
hyvä, toiminta on ollut yllättävänkin helppoa. 

– Ei ole tullut lupiin tai vaikkapa energian 
saatavuuteen liittyviä, poikkeuksellisia haas-
teita. Meille on ollut ehdottoman tärkeää, 
että tunnemme hyviä ihmisiä, jotka tietävät 
miten paikan päällä toimitaan.

Marokko poikkesi mielikuvista
Suu loksahti auki, näin kuvaa ensivaikutel-
miaan Marokosta muotteja valmistavan 
Sabriscanin toimitusjohtaja Jari Kokkonen. 
Ne poikkesivat valtavasti mielikuvasta, joka 
Afrikasta yhä monilla on.

– Marokossa koulutustaso on kova ja 
infrastruktuuri alkaa olla kunnossa. Rakenne-
taan omia ekosysteemejä, on tutkimusta ja 
kehitystä. Ihmiset ovat ystävällisiä ja palvelu 
pelaa, kuvailee Kokkonen.

Teknologia- ja autoteollisuuden muotteja 
myyvälle Sabriscanille Marokosta löytyvät 
tärkeät autonvalmistajajätit, kuten Renault 
ja Citroen Opel. Lisäksi Marokko on vain 14 
kilometrin päässä Espanjasta ja meriteitse 
lähellä Yhdysvaltoja. 

– On ollut jopa helpompaa tulla maailman 
ääriin, kuin käydä naapurikylillä tarjoamassa 
palveluita. Suomalaisille on kysyntää kas-
vavilla markkinoilla. Sinua kuunnellaan, olet 
tavallaan kokoasi isompi. 

Myös esimerkiksi Intiassa toimivan Sabris-
canin tapa on lähettää uusille markkinoille 
”tiedustelupartioita”. Näiden välittämillä tie-
doilla päätettiin, että Marokkoon oli mentävä. 
Asiat sujuivat nopeasti. 

– Meni vain neljä kuukautta siihen, että 
meillä oli vapaakauppa-alueella toimisto, eri 
valuuttojen pankkitilit ja toimivat digitaaliset 
alustat. Toki myös erilaisia lappuja ja leimoja 
piti olla, mutta meidän kokemuksen mukaan 
homma toimii.
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– Yksityistämisen taustalla oli ajatus, jonka mukaan valtion 
tehtävä ei ole tuottaa palveluja, vaan säännellä niitä. Marok-
kolaiset kuluttajat voivat vapaasti valita liittymänsä Zeinin, 
Orangen ja Maroc Telecomin välillä, Freidji sanoo.

Freidji on myös tyytyväinen Marokon nykypolitiikkaan. Ma-
rokon bruttokansantuote on vuodesta 2015 kasvanut noin neljä 
prosenttia vuodessa, ja Maailman Pankin arvioiden mukaan 
maan talous kasvaa tulevina vuosina 3–3,5 prosentin vauhdil-
la.  Lisäksi palvelut muodostavat yli 50 prosenttia taloudesta. 

Talouden merkitys politiikassa on myös kasvanut. Freidjin 
edustamalle elinkeinoelämän keskusliitolle myönnettiin vuo-
den 2011 perustuslakiuudistuksen myötä kahdeksan paikkaa 
parlamentin ylemmässä kamarissa. Ennen muutosta kiintiö-
edustus kamarissa oli ollut vain ammattiliitoilla. 

Alueellinen asema vahvistunut
Marokon kaupallinen asema Länsi- ja Pohjois-Afrikassa on 
vahvistunut. Tähän on vaikuttanut se, että maa palasi vuonna 
2016 Afrikan unionin jäseneksi 33 vuoden poissaolon jälkeen. 
Lisäksi Afrikan kehityspankki arvioi, että 85 prosenttia marok-
kolaisista ulkomaille suunnatuista investoinneista kohdistuu 
Länsi-Afrikkaan. 

Viime vuosien aikana Marokko on myös luonut väylän 
maahanmuuttostatuksen laillistamiselle länsiafrikkalaisille 
maahanmuuttajille. 

– Toivotamme kaikki tervetulleeksi ja laillinen status on 
rohkaissut maahanmuuttajia työelämän pariin, mutta meidän 
pitää myös vaalia marokkolaisten nuorten työllisyystilannetta. 
Lisäksi tarkkailemme maan sisäistä maahanmuuttoa, jottei 
maaseutu jäisi rannikon kaupunkien jälkeen, Freidji sanoo.

Mahdollisuuksia suomalaisyrityksille
Jukka Hämäläisen mukaan suomalaisilla yrityksillä olisi paljon 
annettavaa Marokossa energiasektorilla ja kiertotalouden 
saralla. 

Esimerkiksi energiasektorilla teknologiayhtiö Outotec on 
solminut 80 miljoonan euron arvoiset kaupat, jonka mukaises-
ti yhtiö rakentaa Marokkoon rikkihappotehtaan. Rikkihappoa 
käytetään fosforin kanssa lannoitteiden valmistuksessa. Maro-
kossa ja siihen kuuluvassa poliittisesti kiistellyssä Länsi-Saha-
rassa on maailman suurimmat tunnetut fosforiesiintymät. 

Suomen ja Marokon välinen kauppa onkin kasvanut viime 
vuosien aikana. Esimerkiksi vuonna 2018 suomalaisten yritys-
ten vienti kasvoi kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana peräti 
90 prosentilla noin 337 miljoonaan euroon.

Suomen Marokon suurlähetystön ulkoasiainsihteeri Ka-
roliina Heikinheimo-Perezin mukaan Marokossa voisi olla 
kysyntää myös tietoliikenteen ja terveydenhuollon tuotteille. 

Marokossa toimii noin kymmenkunta suomalaista yritystä 
– osa projektiluontoisesti ja toiset taas pysyvämmin. Hämäläi-
nen toivoo, että suomalaiset yritykset eivät Business Finlandin 
toimipisteen avaamisen myötä enää vierastaisi aluetta. 

Suomalaisille  
on kysyntää  

kasvavilla  
markkinoilla.

Kairon keskusta illalla.
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Mikä UNOPS on ja mitä se tekee? 
UNOPS on YK:n projektipalvelujen toimisto. Pro-
jektihallinnon lisäksi se rakentaa infrastruktuuria, 
kuten kouluja, sairaaloita ja teitä. Olemme erilainen 
YK-järjestö, sillä meillä ei ole poliittista roolia ja 
rahoitamme itse toimintamme. 

Toimimme fasilitaattorina ja eteenpäin vievänä 
voimana eri toimijoiden välillä. Meillä on suorat 
yhteydet valtiollisiin tahoihin, kehitysavun lähteisiin 
ja yrityksiin. 

Aloittaessani UNOPSin pääjohtajana vuonna 2014 
päätin alkaa vahvistaa yhteistyötä Pohjoismaiden 
kanssa, mikä sopii hyvin arvoihimme. Hankinta-
toimen pitää olla avointa ja korruptiosta vapaata, ja 
kehitysavulla pitää saada aikaan tulosta. Olemme 
ainoa YK-järjestö, jonka päämaja on Pohjoismaissa, 
Kööpenhaminassa. 

Viime vuonna käynnistimme Suomen kanssa 
PIF-yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on 
kanavoida investointitukea kehitysmaille ja tukea 
niiden julkisia hankintoja. UNOPS toimii tässä fasili-
taattorina Suomen ja vastaanottavien maiden välillä. 
PIF avaa myös yrityksille mahdollisuuksia.

Lisäksi UNOPS antaa hallinnollista tukea Aalto-yli-
opistoon perustetulle YK:n teknologia- ja innovaatio-
laboratorio UNTILille. Fasilitoimme myös keskuste-
lua ja yhteistyötä eri kehityspoliittisten toimijoiden 
välillä, mukaan lukien suomalaiset yritykset.

Kuinka suuresta hankintatoiminnasta on kyse 
ja miten toimintaan pääsee mukaan?
UNOPSin vuosittainen hankintavolyymi on noin mil-
jardi dollaria, mikä tekee meistä YK:n 6. suurimman 

hankintajärjestön. Koko YK tekee hankintoja 18–19 
miljardin dollarin edestä vuosittain. 

Toiminnassamme painottuu hankintojen 
kestävyys, mikä tarkoittaa muun muassa kustan-
nustehokkuutta ja innovatiivista otetta. Tästäkin 
syystä pohjoismaiset toimijat ovat meille luontevia 
kumppaneita. Toimintaan pääsee mukaan rekis-
teröitymällä UNOPSin hallinnoimaan YK:n Global 
Marketplaceen (www.ungm.org), mitä kautta voi 
päästä osallistumaan tarjouskilpailuihin. 

Sosiaalisen vaikuttavuuden investointialoitteem-
me S3i tarjoaa kumppaniyrityksille mahdollisuuksia 
keskimääräisen tulotason maissa, joissa sisäiset 
erot ovat suuria. Kaiken kaikkiaan operoimme yli 80 
maassa, erityisesti haurailla ja konfliktialueilla. 

Miksi yritysten kannattaa hakeutua UNOPSin 
hankkeisiin?
Tarjoamme markkinamahdollisuuksia. Osana isom-
paa kokonaisuutta on helpompi saada osaamistaan 
esille. Toimimme maissa, joissa tarpeet ovat todelli-
sia, usein akuutteja ja mittakaavaltaan isoja. 

Se, että olemme neutraali toimija auttaa mei-
tä toimintamaissamme. Emme joudu konfliktin 
osapuolten maalitauluksi, mikä hyödyttää suoraan 
projekteissa mukana olevia yrityksiä. 

Suomalaisten yritysten kohdalla näkisin poten-
tiaalia erityisesti vesiosaamisessa ja terveysalalla. 
Hallinnoimme esimerkiksi Defeat NCDs -verkkoalus-
taa, jolla tuomme toimijoita yhteen pitkäaikaissai-
rauksien hoidossa. Erot ovat suuria: insuliinin hinta 
esimerkiksi Haitilla voi olla 15-kertainen Euroopan 
maihin verrattuna. Onnistuessaan hanke sekä alen-

UNOPS avaa 
UNOPSin pääjohtaja, YK:n apulaispääsihteeri Grete 
Faremo tarjoaa markkinamahdollisuuksia suomalaisille 
yrityksille YK:n ketterimmän järjestön kautta. 
 MInna Kalajoki  Nikke Puskala

ovet isoihin hankkeisiin

Q&A
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taa hintoja että hyödyttää yrityksiä. Terveysalan 
hankintaprojektien määrä UNOPSissa kasvaa 
kaksinumeroisin prosenttiluvuin joka vuosi. 

Miten UNOPS erottuu edukseen usein 
jäykäksi mielletyssä YK:ssa?
Olemme innovatiivisia ja pragmaattisia, ja saam-
me aikaa tulosta pienilläkin panoksilla. Irakissa 
ja Afganistanissa olemme esimerkiksi perus-
taneet puhelinpalvelukeskuksia pakolaisille. 
Afganistanissa käytämme tekoälyä tuottamaan 
automaattivastauksia usein esiintyviin help-
poihin kysymyksiin, jotta henkilöstömme voi 
keskittyä hankalimpiin kysymyksiin. 

Antigua ja Barbudalla olemme perustaneet 
matalan kynnyksen innovaatiokeskuksen, joka 
tuo yhteen paikallisia yrittäjiä ja globaaleja 
teknologiajättejä. Sen ansiosta jo nyt joukko 
paikallisia yrittäjiä luo tulevaisuutta itselleen. 
Tunisiassa kannustamme yhdessä EU:n ja maan 
hallituksen kanssa nuoria yrittäjiä vihreämpään 

tulevaisuuteen. Esimerkiksi siivousalalla on 
kehitetty uusi, vettä säästävä matonpesutapa. 
Skaalautuessaan ruohonjuuritason ideoista tulee 
merkittäviä. 

Mitkä ovat tavoitteenne UNOPSin johdossa?
Tehdä organisaatiosta entistäkin ketterämpi 
ja pragmaattisempi. Lisäksi tasa-arvo on hyvin 
lähellä sydäntäni. Otamme naisten ja tyttöjen 
näkökulman aina huomioon projekteissamme. 
Pienillä asioilla on merkitystä. Kehittyvissä 
maissa enemmän tyttöjä pääsee kouluun, kun 
heille rakennetaan kunnon saniteettitilat. Pako-
laisleirien turvallisuus paranee, kun valaistusta 
lisätään. 

Toiseksi en voi olla korostamatta yksityisen 
sektorin roolia globaalien kestävän kehityk-
sen ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. 
Yritykset innovoivat ja luovat valtaosan uusista 
työpaikoista. Ilman niitä emme koskaan saavuta 
kunnianhimoisia tavoitteitamme. 

YK:n apulaispääsihteeri Grete Faremo kertoo, että 
projektipalvelujen toimisto UNOPSin vuosittainen 

hankintavolyymi on noin miljardi dollaria.



Tarkoitus oli jättää viinan kanssa 
läträäminen jo aikaisempaan juttuun 
(Kauppapolitiikka 3/18 ). Kiusaus 
palata teemaan kävi kuitenkin liian 

suureksi, kun silmään sattui juttu ”Altian vienti 
vetää, mutta haaste on pystyä vastaamaan uudis-
tuviin juomatapoihin”.

Jutussa kiteytetään oivallisesti vienninedis-
tämisen haasteita yhden sektorin vinkkelistä: 
Globaali juomakulttuurin muutos merkitsee 
vastuullisempaa alkoholinkäyttöä – vähemmän 
ja laadukkaampaa. Kulutus kotimarkkinoilla 
vähenee ja viennin kasvattaminen nousee yhä 
tärkeämpään rooliin. Kuluttajakäyttäytymisen 
muutos ja kova kilpailu vaikeuttavat yhtälöä. 
Myynti- ja markkinointiosaamiseen on satsatta-
va lujasti. 

Yksi Altian teeseistä menestykseen on uudis-
tuminen, jota firma on jutun mukaan toteut-
tanut rohkeasti. Tähän kuuluu myös epäonnis-
tumisista oppiminen. Vienninedistämisessä 
mielellään hehkutetaan onnistumisilla, ja ihan 
aiheesta. Joka ikinen kauppa ulkomailla sataa 
kasvun ja työllisyyden laariin. Mutta pitäisi myös 
käydä läpi epäonnistumisia – mikä meni päin 
helvettiä. Näistä voitaisiin myös rakentavalla ta-
valla oppia. Team Finland -päiville voisi rakentaa 
oman keskustelusession ruotimaan poskelleen 
menneitä vientiponnisteluja. Ehkä Altia voisi 
toimittaa sessioon evästä ryydittämään debattia.

Jutussa tulee hyvin esiin myös tuotekehityksen 
merkitys. Luulisi, että viina kuin viina menee 
kaupaksi ulkomailla(kin), mutta enää ei pärjätä 
pelkällä Finlandia-vodkalla. Räätälöidyt ratkai-
sut ovat päivän sana. Jos suomalainen tuote tai 
teknologia kehitetään kotimaassa kestämään 
pakkasta ja jäätä, lämpimässä ilmastossa sen 
tulee kestää kuumuutta, kosteutta ja pölyä. Sama 

lienee viinaan liittyvien mieltymysten kanssa, 
mikä myy Suomessa ei välttämättä myy muualla. 

Kun katsoo Altian henkilöstöä ja liikevaihtoa, 
huomaa että tämän kokoisella yrityksellä on 
rahkeita tehdä pitkäjänteistä työtä ja panos-
taa vientiin. Tilanne ei ole sama pk-sektorilla, 
resursseja vientiponnisteluihin on monesti niu-
kalti. Toisaalta tutkimusten mukaan pk-yritysten 
osuus Suomen tavaraviennistä on ollut kasvus-
sa. Lisäksi monimutkaiset arvoketjut tekevät 
pk-yrityksistä suurten vientiyritysten tärkeitä 
alihankkijoita. 

Globaalit kasvu- ja kehityshaasteet merkit-
sevät myös vientimahdollisuuksia. Suomalai-
selle osaamiselle ja teknologialle olisi kysyntää 
esimerkiksi bio- ja kiertotaloudessa, puhtaassa 
teknologiassa tai terveyssektorilla. Team Finland 
-sateenvarjon alla kehitetään yhdessä kan-
sainvälistymispalveluja, tätä tulee jatkaa. Lisää 
resursseja ja pitkäjänteistä, sitoutunutta työtä 
tarvitaan kotimaassa ja kentällä.

Loppukevennyksenä viennin historiaa 
1950–70-luvuilta. Erään suomalaisen veneveis-
tämön ”tavaramerkkinä” oli pullo Tähkäviinaa ja 
Lakkalikööriä. Tämä duo toimitettiin ulkomaisil-
le ostajille, terveisinä veistämöltä. Toivottavasti 
ostajat älysivät olla sekoittamatta näitä kahta 
jaloa juomaa. Liekö kieltojen ja sääntelyn aika-
kautena tällainen enää mahdollistakaan.

Viina vie

Puheenvuoro

Trade Shark 

Räätälöidyt ratkaisut 
ovat päivän sana.

Kirjoittaja on kauppapolitiikan sisäpiiriläinen,  
joka kirjoittaa näkemyksistään nimimerkin takaa.
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Suomen Washingtonissa oleva lähetystö tiedoittaa  
viime joulukuun 28 päivältä seuraavaa:

Näinä päivinä on vahvistettu lukuisia koodeja ja presidentti Rooseveltin allekirjoitusta on lisäksi 
odottamassa ainakin 50 valmistunutta koodia, jotka kaikki joutunevat voimaan saatetuiksi vielä uuteen 
vuoteen mennessä. …

…mikäli otetaan huomioon käytetty työvoima ja tuotannon arvo eikä yksityisten teollisuuksien 
lukumäärä, tulee uuden vuoden alussa noin 80–85 prosenttia teollisuudesta olemaan koodijärjestelmän 
alaisena.

Tässä yhteydessä on mainittava, että viime viikkoina on ollut sangen selvästi havaittavissa mielialan 
muutosta koodijärjestelmälle … suopeampaan suuntaan teollisuus- ja yleensäkin talouspiireissä. … 
Myöskin kenraali Johnson’in viime aikainen toiminta ja esiintyminen on herättänyt vähemmän arvostelua 
teollisuuden taholla, vaikkakin toisaalta tiedetään, että republikaanisissa piireissä punotaan köyttä hänen 
päänsä menoksi. …

Noissa raporteissa koodihallintoelimet toteavat tyydytyksellä ja tinkimättä, että koodit ovat vaikuttaneet 
stabilisoivasti p.o. teollisuuksiin, vähentäneet melkoisesti työttömyyttä ja lisänneet huomattavasti 
palkkamääriä niissä sekä myöskin jonkin verran parantaneet tuotteiden hintatasoa.

Taloudellisia tiedoituksia n:o 3,  Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1934,  
liitteenä oleva selostus teollisuuden elvyttämistoimenpiteistä Amerikan Yhdysvalloissa.

T E OL L I S U U DE N  
E LVY T TÄM I S T OI M E N P I T E E T

Yrityshistoriikit ovat vaikea laji. Usein yritys, jota historiikki 
koskee, haluaa teoksen korostavan keinotekoisestikin 
yrityksen yhteiskunnallista merkitystä.

Wärtsilän tapauksessa tästä ei ole pelkoa. Yritys on 
185-vuotisen historiansa aikana ollut merkittävässä 
asemassa Suomen teollistumisessa, idänkaupassa ja 
asteittaisessa kansainvälistymisessä. Wärtsilän tarina 
kertoo suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan 
muuttumisesta yleisemminkin; painopisteen muutoksesta 
tavaran tuottamisesta palveluihin ja kokonaisratkaisuihin 
sekä idänkaupasta ja sen loppumisen merkityksestä.  

Kirjassa ihmiset pääsevät kertomaan asioista omasta 
näkökulmastaan. Kerrontatapa on perusteltu ja toimiva, 
sillä yksilötason kuvaukset tekevät yrityksen vaiheista 
lähestyttävämpiä. Teos etenee teemoittain ja ajanjak-
soittain, joten sitä ei välttämättä tarvitse lukea kannesta 

kanteen. Rakenteellinen ratkaisu on sekä kirjan vahvuus 
että heikkous. Käsittelytapa jättää toivomaan syvällisem-
pää ja laajempaa analyysia. 

Palkitsevinta lukijalle on Venäjän-kaupan ja Wärtsilän 
meriteollisuuden viimeisten vaiheiden käsittely. Erityisen 
herkullinen on kuvaus Meriteollisuuden toimitusjohtajan 
Pekka Laineen ja ministeri Ilkka Suomisen kesäisestä 
tapaamisesta, jossa lasissa oli hyvää mallasviskiä ja kes-
kusteltavana Meriteollisuuden parin miljardin pelastus-
paketti.  

Koneita ja ihmisiä on hyvä välitilinpäätös tärkeän suo-
malaisyrityksen värikkäästä taipaleesta osana Suomen 
nousua maailman vauraimpien valtioiden joukkoon.

Pidempi versio kirja-arviosta Kauppapolitiikka-lehden 
verkkosivuilla: kauppapolitiikka.fi

Revoluutiota ja evoluutiota
Koneita ja ihmisiä – Wärtsilä-konsernin koettu historia
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