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Venäjä on toista maata

Dubai Expo 2020

Vienti tahdittaa  
taloutta

Kaupparauha 
kasvattaa 
vaurautta



PELAAJA SYÖTTI 
PELISSÄ 12 KERTAA 
JA LAUKAISI KOHTI 
MAALIA 4 KERTAA.

Kuka? 
Tomi Mikkonen, 
toimitusjohtaja

Mitä? 
Älykiekko - 

urheiluanalytiikka-
järjestelmä

Mikä? 
Bitwise Oy



- Valmennukseen 
älykiekko antaa uusia 
mahdollisuuksia. 
Tänä vuonna meidän 
älykiekolla pelataan 
1 500 jääkiekkopeliä, 
analysoimme 1,5 
miljoonaa syöttöä ja  
150 000 laukaisua,  
Tomi Mikkonen kertoo.

20 PAIKANNINTA 
SEURAA KIEKON JA 
PELAAJIEN LIIKKEITÄ.

HYÖKKÄÄJÄN 
NOPEUS 32 KM/H

LUISTELUMATKA OTTELUN TÄSSÄ VAIHEESSA 1 450 METRIÄ. 

2 1  |  2 0 2 0



2 minuutin myyntipuhe

Älykiekko 
158 km/h

Pitchaus

 ”Ihmiset ovat nykyisin kärsimättömiä. Enää 
ei riitä, että katsotaan kaksi tuntia kumi-
lätkää, lisäksi täytyy olla tapahtumaan 
liittyviä digitaalisia palveluja. Älykiekko 

digitalisoi pelin, mahdollistaa uudet kanavat ja 
palvelut.

Vaikeaksi tämän tekee kiekon nopeus, joka voi olla 
160 kilometriä tunnissa. Siihen voi kohdistua jopa 
300 G:n voima tolppaan osuessaan. Kiekon sisään va-
letun sirun pitää kestää äärimmäisiä osumia. Tämän 
haasteen selättäminen on kuitenkin vasta alkupiste.

Yleisesti puhutaan älykiekosta, mutta äly on oike-
astaan järjestelmän toisessa päässä. Hallissa on 20 
paikanninta ja palvelin, isompi analysointi tapahtuu 
pilvessä. Kyse on urheiluanalytiikkajärjestelmästä, 
jossa siruilla varustetut pelaajat ja kiekko pystytään 
digitalisoimaan pisteiksi. Analytiikalla pistetieto 
muuttuu reaaliajassa mielenkiintoisiksi tilastoiksi ja 
graafeiksi, ja palveluntarjoajat räätälöivät tarjoamas-
tamme informaatiosta monenlaisia palveluja.

Informaatiota pystytään tarjoamaan tv:hen ja 
myös uudet digitaaliset palvelut ovat mahdollisia. 
Esimerkiksi hallissa voi osoittaa puhelimen kame-
ralla pelaajaa ja kännykkään voidaan saada hänestä 
lisätietoja.

Iso näkymä avautuu lisätyn- ja virtuaalitodellisuu-
den toteutuksiin. Meillä on jo ollut demo, jossa peliä 
katsotaan AR-lasit (Augmented Reality) päässä, jol-

loin laseihin saa reaaliaikaisesti näkyviin lämärino-
peudet. Myös vedonlyöntiin tämä tuo paljon lisää.

Kuluva kausi on kolmas Liigassa ja ensimmäinen 
täysi kausi KHL:ssä. Olemme sopineet jo kolmannes-
ta kiekkosarjasta, ja kyselyitä on tullut myös muista 
urheilulajeista. Täysin vastaavia automaattisia 
järjestelmiä ei ole esimerkiksi jalkapallossa, ja siksi 
olemme sitä jo testanneet.

Investoinnit tähän ovat olleet miljoonaluokkaa. 
Kun aika on rahaa, meidän etumme on päätösten 
nopeus ja joskus hullunrohkeuskin. Alkuvaiheessa 
kehittelimme tuotetta ilman suurempaa julkisuutta, 
osittain tästä syystä meillä ei ole tällä hetkellä suoria 
kilpailijoita.

Kansainvälistymisessä pätevät samat logiikat kuin 
Suomenkin markkinoilla. Pitää olla hyvä tuote, sille 
on löydettävä hyvä tarina ja oikeat asiakkaat. Asioita 
on tehtävä eri tavalla kuin muut. Ei maailmalla huo-
noa tuotetta pysty myymään, mutta ei hyvääkään, 
jollei löydy oikeita kanavia oikeaan aikaan.

Se mitä tehdään tänään, ei enää riitä huomenna. 
Uskon, että viiden vuoden päästä kaikki merkittävät 
ammattilaissarjat pelaavat älykiekkoa – toivottavas-
ti meidän. Uskon myös, että meillä on hyvä asema 
muissakin lajeissa.

Tomi Mikkonen
Toimitusjohtaja, Bitwise Oy

KIEKON NOPEUS 158 KM/H
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Rauhaa ja vapaata kauppaa

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 Ilkka-Pekka Similä/um, Laura Kamras/um, 
Tomi Korhonen/business finland, Paula Parviainen /um, Leena Pentikäinen/tem, Jannika Ranta/ek, Kari Hietanen/wärtsilä, Lotta  
Nuotio/um, Nina Vaskunlahti/um TOIMITUS Legendium TILAUKSET kauppapolitiikka.fi/tilaus PAINATUS Hämeen Kirjapaino Oy 
PAINOS 12 000 kpl PAPERI MultiOffset 170/90 g/m2 

Pääkirjoitus

30

Erään vuosia sitten haastattelemani runoilijan sanat jäivät mieleeni. Hän poh-
diskeli, miksi maailmanhistoriaa tavataan jaotella sotien mukaan, miksi emme 
puhuisi toisesta tai kolmannesta maailmanrauhasta? Yksinkertaista mutta 

samaan aikaan mieltä kääntävää. 
Lähestymistapaa voisi soveltaa viimeaikojen kauppapolitiikkaan. Nyt ensimmäisenä 

tulevat mieleen kauppasodat, tuontitullit, brexitin kaupalle aiheuttamat hankaluudet, 
maailmankauppajärjestö WTO:n ongelmat ja tätä kirjoittaessa erityisesti koronaviruk-
sen maailmantaloudellekin aiheuttamat ongelmat. 

Nämä todelliset ongelmat ovat usein huomion ja uutisotsikoiden arvoisia, mutta ne 
peittävät helposti alleen kaiken sen mikä toimii. ”Kaupparauhasta” saa harvoin vetäviä 
otsikoita. Silti valtaosassa maailmaa vallitsevat toimivat, kansainvälisen kaupan ra-
kenteet ja kauppa käy. Globaali talous siis paljolti toimii ja toivottavasti koronaviruskin 
saa sen takeltelemaan vain hetkellisesti. Asiantuntijan arvion viruksen vaikutuksista 
kansain välisiin arvoketjuihin voit lukea tämänkertaisesta Isosta kysymyksestä.

Huomion keskittyminen kielteiseen pätee myös WTO:n riitojenratkaisuelimen 
halvautumiseen. Valitettavaa ja huolestuttavaa. Silti aivan valtaosa järjestelmän sään-
nöistä pätee ja niitä noudatetaan edelleen, siitä voit lukea aihetta käsittelevästä ”Kovaa 
kauppapolitiikkaa” -jutustamme. 

EU on jatkanut työtään kaupparauhan rintamalla ja se auttaa suoraan suomalaisyri-
tyksiäkin. Tämä käy ilmi jutustamme lapualaisyrityksen tekstiilikaupasta Japaniin. 
Sitä lukiessa nousee mieleen ajatus, miten kansainvälisen kaupan ansiosta tapahtuvat 
kulttuurien väliset kohtaamiset lisäävät ymmärrystä toisesta ja muiden toimintatavois-
ta, mikä puolestaan vähentää jopa riskiä konflikteihin. 

Kansainvälinen kauppa on kiistatta lisännyt hyvinvointia ja nostanut valtavasti 
ihmisiä köyhyydestä. Sitä koskevilla sopimuksilla saadaan myös yhä useampia mukaan 
tiukempiin ympäristö- ja ilmastostandardeihin. Tämä kaikki edesauttaa rauhaa. Tiivis-
tetysti omaa juttuamme lainaten: Kauppasodilla pyritään ajamaan omaa etua, mutta 
kaupparauhasta hyötyvät kaikki.

Lotta Nuotio
päätoimittaja 
@nuotiolotta

Ps. Lehden viimeiseltä sivulta löydät uuden juttupalstan nimeltään ”Haloo!”, jolla soit-
telemme vähän kevyemmällä otteella ympäri maailmaa. Palstan avaavasta jutusta sel-
viää, miksi osasta Kuala Lumpurin tornitaloja puuttuvat kerrokset, joissa on nelonen.
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BEAM innovaatiotuki  
rahoitti 151 hanketta

Innovaatiotukiohjelma BEAM (Busi-
ness with Impact) rahoitti 151 hanket-

ta yhteensä 58,8 miljoonalla eurolla noin 
viiden vuoden aikana. 

Loppuvuodesta päättyneen ohjelman 
tavoitteena oli auttaa suomalaisia yrityksiä 
ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaati-
oiden avulla maailman kehityshaasteita.  

Kohdemaista painottuivat erityisesti Intia, 
Tansania, Vietnam ja Namibia. 

Evaluointiryhmän mukaan BEAM oli hyvin 
ajoittunut ja kohdistunut ohjelma. Näytöt 
suorista kehitysvaikutuksista ovat toistaisek-
si vähäiset, suuri osa hankkeistakin on vasta 
alkuvaiheessa. Odotukset ovat korkealla.

Ulkoministeriö ja Business Finland valmis-
televat jatkoa BEAM:lle. Jatkossa yhteistyön 
pohjana on Developing Markets Platform, 
joka kokoaa yhteen palvelut kehittyvistä 
markkinoista kiinnostuneille  
yrityksille ja muille toimijoille. 

Developing Markets Platform

Lyhyet

Britannia erosi EU:sta 31.1.2020, mutta käytännössä lähes 
mikään ei vielä muuttunut. Näin siksi, että erosta käynnistyi 
vuoden 2020 loppuun saakka kestävä siirtymäkausi, jonka 
aikana Britannia noudattaa edelleen EU:n lainsäädäntöä ja 
kansainvälisiä velvoitteita. EU:n päätöksentekoon Britannia 
ei kuitenkaan enää osallistu.

Siirtymäkausi tarvitaan, jotta ehdittäisiin neuvotella tuleva 
suhde eri aloilla. Kaupan käynnin ehdot ovat yksi keskeisim-
mistä neuvotteluaiheista. Tuleva kauppasuhde pohjautuu 
vapaakauppasopimukseen. Vaikka vapaakauppasopimuksesta 
saataisiin kattava ja se sisältäisi riittävät nk. tasavertaisia  
kilpailuolosuhteita koskevat takuut, eivät sopimuksen 
edut tule vastaamaan sisämarkkinoiden etuja. Kauppaan ja 
investointeihin tulee uusia esteitä verrattuna nykytilaan, ja 
ne voivat aiheuttaa yrityksille kustannuksia. EU tavoittelee 
kuitenkin vapaakauppasopimuksen puitteissa mahdollisim-
man läheistä suhdetta. 

Siirtymäkaudesta on odotettavissa työntäyteinen. Komis-
sion mandaatti hyväksyttiin helmikuussa ja neuvottelut 
alkoivat maaliskuussa. Neuvotteluaikaa on poikkeuksellisen 
vähän; sopimus tulisi saada aikaan noin kahdeksassa kuukau-
dessa. Siirtymäaikaa olisi erosopimuksen mukaan mahdol-
lista jatkaa enintään kahdella vuodella, mutta Britannia on 
toistaiseksi ilmoittanut, ettei se halua jatkoa. 

Koska aikaa on vähän, on mahdollista, että kaikesta ei 
ehditä sopia. Joillakin aloilla voidaan olla vuoden 2021 alusta 
lähtien sopimuksettoman eron kaltaisessa tilanteessa.  
Varautumista siihen ei siten kannata lopettaa. 

Britannia erosi, 
mutta lähes mikään 
ei muuttunut – vielä 

Lue l isää verkosta:  kauppapol it i ikka.f i

Osaamisen vienti  
näkyy mediassa maailmalla

Suomalaisen osaamisen vienti,  
erityisesti kiertotalousosaaminen, 

sai hyvin näkyvyyttä kansainvälisessä  
mediassa viime vuonna.  

Asia ilmenee ulkomaanedustustojen teke-
mästä mediaseurannan yhteenvedosta. 

Viime vuoden eniten raportoiduiksi 
Suomi-aiheiksi nousivat hallitus- ja pää-
ministerivaihdokset. 

Suomalainen koulutus jatkoi menestys-
tään olemalla yksi näkyvimmistä uutis-
aiheista läpi vuoden. Samoin kunnian-
himoiseen ilmastopolitiikkaan kiinnitettiin 
huomiota, myös Suomen EU-puheenjohta-
juutta koskeneissa uutisissa. 

Lisäksi Suomi matkailumaana ja paikalli-
nen ruoka kiinnostivat maailman mediassa. 

Edustustot arvioivat, että Suomen maine 
kansainvälisissä tiedotusvälineissä pysyi 
ennallaan. Suomalaisia luonnehditaan  
vuodesta toiseen osaaviksi,  
rehellisiksi ja ahkeriksi. 
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VA I K U T TA A KO 
KORONAV I RU S 
KAN SA I N VÄ L I S I I N 
A RVOK E T J U I H I N ?

” Lyhyellä aikavälillä isoin 
vaikutus johtuu siitä, että 
Kiinassa tuotanto pysähtyi 

noin neljäksi viikoksi, eikä se sen 
jälkeenkään ole heti yltänyt nor-
maalille tasolle. Siksi toimitusket-
juissa tullaan näkemään puutteita.

Euroopassa ja USA:ssa yrityksillä on kompo-
nentteja 2–4 viikon varastot. Lisäksi laivakulje-
tukset Kiinasta kestävät nelisen viikkoa, joten 
Kiinan tuotantokatkosten vaikutukset näkyvät 
maaliskuun puolivälistä alkaen. Kiinasta Eu-
rooppaan rahdattavien konttien määrä puolittui 
helmikuussa. 

Pidemmällä aikavälillä on mielenkiintoista, 
miten katkoksista päästään eteenpäin, miten 
löydetään vaihtoehtoisia toimittajia ja miten 
tämä vaikuttaa esimerkiksi digitalisoitumiseen. 
Digitalisaation lisäämisessä on valtavasti poten-
tiaalia, joka liittyy myös toimitusketjuihin.

Viimeisen viiden vuoden aikana yritykset ovat 
pyrkineet hivenen lyhentämään toimitusketjuja,  
ja ne ovat alkaneet pohtia myös lähempänä 
markkinoita olevia alueellisia toimitusketjuja. 
Syynä on ollut se, että palkkaero Kiinaan on ka-
ventunut ja myös kauppapolitiikka on vaikutta-
nut tähän. Jää nähtäväksi, vahvistaako korona-
epidemia tätä trendiä.  Se olisi suotavaa myös 
kestävän kehityksen näkökulmasta.

Monessa yrityksessä mietitään tällä hetkellä 
toimitusketjun riskienhallintafunktiota. En kui-
tenkaan ole ollenkaan varma, että maailma olisi 
muuttunut vaikkapa viiden vuoden aikajänteellä. 
Tuloksenteon paineessa firmat kuitenkin alkavat 
jossain vaiheessa purkaa toteutumattomiin 
riskeihin varautumista.”

Lauri Saarinen
Apulaisprofessori

Tuotantotalous, Aalto-yliopisto

Iso kysymys
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Kyllä vaikuttaa lyhyellä ja ehkä 
myös pidemmällä aikavälillä.

7



Lyhyet

 Ohjelma uudistaa 
 valmistavaa teollisuutta

Finnfund rahoittaa uusia 
sairaaloita Itä- ja Etelä- 
Afrikkaan 

 Finnfund tekee 9,4 miljoonan 
 Yhdysvaltain dollarin sijoituk-
sen Hospital Holdings Investment 
(HHI) -yhtiöön, joka kehittää 
sairaala- ja perusterveydenhuollon 
palveluita Itä- ja Etelä-Afrikassa. 

HHI:lla on tällä hetkellä yksi 
sairaala ja 35 klinikkaa. Yhtiön 
tavoitteena on laajentaa palveluita 
viiteen sairaalaan ja 52 klinikkaan 
itäisessä ja eteläisessä Afrikassa 
seuraavien viiden vuoden aikana.

Kenian ja Ugandan julkinen  
terveydenhuolto kärsii henkilöstö-  
ja resurssipulasta ja on pahasti  
ruuhkautunutta, minkä vuoksi 
terveydenhuoltosektori 
tarvitsee yksityisen ja jär-
jestöjen ylläpitämän ter-
veydenhuollon panosta.

Lue l isää verkosta:  team-finland.f i

Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma tukee erityisesti  
pk-yritysten liiketoiminnan kehitystä ja viennin kasvua. 

 Business Finlandin uusi ohjelma lisää yhteistyötä,  
 digitalisointia ja etsii ratkaisuja ilmastonmuutoksen  
hillintään, kertoo ohjelman päällikkö Toni Mattila.

Painopisteitä ovat koneteollisuus, sähkö- ja elektroniikkateollisuus 
sekä yritykset, jotka tarjoavat uusia tehokkuutta, tuottavuutta ja 
ympäristöystävällisyyttä lisääviä ratkaisuja teollisuudelle.

Business Finland rahoittaa ohjelmaan osallistuvien yritysten ja 
tutkimusorganisaatioiden TKI-hankkeita 150 miljoonalla eurolla.

Valmistava teollisuus vastaa Suomessa yli 
50 prosentista viennistä, työllistää 30 prosenttia 
työvoimasta ja luo 28 prosenttia BKT:sta. 

Iso-Britannia ei kuulu enää ETA-alueeseen vuoden 2020 
lopussa, kun brexitiin liittyvä siirtymäkausi päättyy. Muutos 
vaikuttaa myös tavaramerkkikäytäntöihin.

Suomalaisen tavaramerkin hakijalla tai haltijalla täytyy olla 
kotipaikka tai asiamies ETA-alueella. Kotipaikka Isossa-Britanniassa ei siis 
enää siirtymäkauden päättyessä riitä asiamiehenä toimimiseen Suomessa. 

Iso-Britannian ilmoituksen mukaan siirtymäkauden jälkeen voimassa ole-
vat EU-tavaramerkit ja -mallit muuntuvat automaattisesti Ison-Britannian 
kansallisiksi tavaramerkeiksi ja malleiksi.

Sen sijaan siirtymäkauden päättyessä vielä vireillä oleva  
EU-hakemus pitää muuntaa yhdeksän kuukauden kuluessa  
Ison-Britannian kansalliseksi hakemukseksi. 

Ajantasaiset tiedot saat EUIPOn ja Ison-Britannian  
viraston sivuilta.


Finnfundin sijoitusten 
vaikutukset yksiin kansiin

Finnfund on julkaissut vuosittai-
sen vaikuttavuusraporttinsa. 

Julkaistu raportti kokoaa 
yhtiön sijoitussalkun 
kehitysvaikutukset 
vuonna 2018. 

Myynti- ja  
liiketoiminta-
mahdollisuuksia  
ympäri maailman

Team Finland -verkosto ympäri 
maailman julkaisee suomalais-
yrityksiä kiinnostavia myyntiliidejä 
ja liiketoimintamahdollisuuksia 
lähes päivittäin. Tarjolla on myös 
pintaa syvemmälle meneviä maa-
katsauksia ja Future Watch  
-raportteja eri toimi-
aloilta. Käy katsomassa 
ja ota yhteys asian-
tuntijaan.

Brexit vaikuttaa tavaramerkkeihin
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Tokion keskustaan nousee puinen Metsä-paviljonki, 
joka tarjoaa suomalaisyrityksille mahdollisuuden esitellä 

tuotteitaan ja palveluitaan Japanissa.
Heinäkuusta vuoden loppuun auki olevaan paviljon-
kiin toivotaan yrityksiä eri aloilta, sekä Japanissa jo 

toimivia, että markkinoille vasta hakeutuvia. 
Kasvavia vientialoja Japanissa ovat esimerkiksi ruoka 

ja juoma, terveys ja hyvinvointi, digitaaliset ratkaisut, 
energia, kiertotalous ja matkailu. 

Metsä-paviljonki  
Tokion keskustaan

Vaikuttavaa 
kaakaoviljelyä

Finnfund myöntää kymmenen mil-
joonan Yhdysvaltain dollarin lainan 
MLR Forestal de Nicaragua -yhtiön 
laajentumisprojektiin, johon kuuluu 

tiikki- ja kaakaoviljelmiä.
Laajentumisprojekti sitoo hiiltä, 

suojelee alueen eläimistöä ja 
hillitsee metsäkatoa. Projektilla on 

myös lukuisia sosiaalisia vaikutuksia 
kuten kunnollisten työpaikkojen 

luominen, paikallisten pienviljelijöi-
den tulokehitys ja naisten tasa-ar-

voiset työmahdollisuudet. 
– Finnfundin myöntämä laina 

mahdollistaa kehityksen, jonka 
myötä investointi on vaikuttavuu-
deltaan ainutlaatuinen. Positiiviset 
vaikutukset ihmisiin, ilmastoon ja 

ympäristöön ovat selkeitä ja mitat-
tavissa olevia, toteaa  

Finnfundin rahoituspäällikkö  
Ilkka Norjamäki.

”SDG Booster” -työpajoissa etsitään 
yhteisiä ratkaisuja rauhan ja turval-
lisuuden teemaan liittyviin tarpeisiin 
Afrikassa. 

Vuonna 2020 järjestettävissä nel-
jässä työpajassa on tarkoitus pohtia, 
miten suomalaisteknologioiden avul-
la voitaisiin lisätä maiden toimivuutta 
ja samalla edistää kestävän kehityk-
sen tavoitteita. 

Työpajoissa yritykset, järjestöt ja 
rahoittajat rakentavat yhteistarjoo-
maa maanosan tarpeisiin. Mukana 
ovat Team Finland -verkosto, paikka-

tietoalan yrityksiä, UNTIL ja Fingo.
Työpajan ensimmäistä antia esitel-

lään Ugandan Kampalassa järjestet-
tävässä kokouksessa jo maaliskuussa. 
Siellä pohditaan, miten paikka-
tietoalan teknologiat vaikuttavat 
maiden rauhaan ja turvallisuuteen 
sekä markkinoiden houkuttavuuteen 
liike-elämän kannalta. 

Lisätietoja 
www.finnpartnership.fi

Suomalaisteknologiaa Afrikan turvallisuustarpeisiin



M
aailman kauppajärjestö WTO:n 
riitojenratkaisujärjestelmä 
kärsi kolauksen, kun sen niin 
kutsuttu valituselin halvautui 
joulukuussa. 

Valituselin on järjestön riito-
jenratkaisujärjestelmän ylin aste, johon jäsenvaltiot 
voivat vedota kauppariidoissa. Sen toiminta lakkasi, 
kun jäsenten määrä painui alle vaaditun kolmen. 
Uusia jäseniä ei ole kyetty valitsemaan Yhdysvaltain 
vastustuksen vuoksi.

Tämän seurauksena valituselin ei pysty sanomaan 
viimeistä sanaa siitä, ovatko jäsenvaltiot rikkoneet 
kaupankäynnissä sopimusvelvoitteitaan vastaan. 
Enää ei myöskään saada oikeutusta vastatoimiin ti-
lanteessa, jossa sääntörikkuri ei korjaa toimintaansa. 

Kansainvälisen kauppakamari ICC:n maajohtaja 
Timo Vuori vertaa WTO-sääntöjärjestelmää kerros-
taloon. 

– Jos talon jokainen kerros, asunnoista puhumat-
takaan, toimisi omilla säännöillä, ei kerrostalossa 
pärjättäisi. Siksi maailmankauppa kaipaa kaikkia 
maita sitovat perussäännöt ja niiden tehokkaan 
valvonnan, Vuori luonnehtii.

Onko ”taloyhtiön hallituksesta” siis tullut nyt 
toimintakyvytön?

Järjestelmä kuin kruununjalokivi
Kansainvälisessä kaupassa on eletty yhteisten sään-
töjen kehyksessä yli 70 vuotta. Sitova, kaksiportainen 
riitojenratkaisu on sekin ollut käytössä liki neljän-
nesvuosisadan. 

Tämän ”kruununjalokiveksi” ylistetyn järjestel-
män puitteissa on käynnistetty kuutisensataa kaup-
pariitaa, joista noin puolessa paneeli tai valituselin 
on jakanut oikeutta. 

Riitojenratkaisu on kiistatta johtanut konkreet-
tisiin tuloksiin, vaikka suosituksia on joskus myös 
arvosteltu. 

Sekä suuret että pienet jäsenvaltiot ovat korjan-
neet WTO-sääntöjen vastaisia toimiaan ja purka-
neet kaupan esteitä. Riitojenratkaisun on arvioitu 
hillinneen räikeimpiä kaupan väärinkäytöksiä ja 
padonneen talous- ja rahoituskriisin jälkimainin-
geissa lisääntynyttä protektionismia. Myös Suomi 
on hyötynyt esimerkiksi Venäjää vastaan nostetussa 
paperi- ja kartonkiriidassa. 

Suositusten noudattamisprosentti on korkea, 
80 prosenttia. Suosituksille on antanut hampaita 
laillinen oikeutus vastatoimiin, joissa voi olla kyse 
merkittävistäkin summista. Tuore esimerkki saatiin 
lokakuussa, kun Yhdysvallat sai oikeutuksen asettaa 
EU:lle lisätulleja 7,5 miljardin dollarin edestä. 

Rajoitusten vaikutukset massiivisia
Riitojenratkaisua voi siis pitää monella tavalla 
menestystarinana, mutta onko sen aika nyt ohi? Jois-
sakin tiedotusvälineissä on jopa uumoiltu ”viidakon 
lain” ja voimapolitiikan paluuta.

Erilaisten kaupan rajoitusten vaikutuksia tilastois-
ta tarkkailemalla huomaa, että kieltämättä on kyse 
massiivisista luvuista. 

Erilaiset rajoitukset kattavat jo nyt noin 1,7 biljoo-
naa dollaria maailmankaupasta, arvioi tuore WTO:n 

Huoli WTO:n valituselimen tilasta on yhteinen ja sitä onkin 
voivoteltu. Maailmankaupan anarkiaa silti tuskin on näköpiirissä.
 Pasi-Heikki Vaaranmaa   Getty Images

Voihan WTO:n 
valituselin!

Kovaa kauppapolitiikkaa
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 Paperi- ja kartonkiriita (Venäjä)

Sisältö: Venäjä sovelsi paperi- ja kartonkituot-
teisiin 5-10 prosenttia WTO-tulli sidontaluetteloa 
korkeampia tulli tasoja sekä tiettyihin muihin 
tuotteisiin sovitusta poikkea vaa yhdistelmätul-
lirakennetta (pakastimet ja jääkaapit, palmuöl-
jy). EU katsoi toimenpiteiden rikkovan Venäjän 
WTO-liittymissitoumuksia.
Tulos: Paneelin päätös oli EU:lle myönteinen 
eikä Venäjä vienyt asiaa valituselimen käsitel-
täväksi. Venäjä korjasi riidan kohteena olevien 
tuotteiden tullitasot sovitun mukaisiksi täytän-
töönpanoajan (7,5 kuukautta) kuluessa. Suomen 
metsäteollisuuden on arvioitu hyötyneen 
ratkaisusta noin 20 miljoonan euron edestä 
vuositasolla.
Käsittelyaika: vajaa 2 vuotta

Lentokonevalmistajien tuet (EU ja Yhdysvallat)

Sisältö: EU:n ja Yhdysvaltain toisiaan vastaan käynnistä-
mät lentokonevalmistajien (Airbus/Boeing) tukia koskevat 
riidat kuuluvat WTO:n työläimpiin ja pisimpään jatkuneisiin 
kauppariitoihin. 
Tulos: Valituselin katsoi, ettei kumpikaan osapuoli ollut 
poistanut kaikkia kiellettyjä tukia. Airbus-riidassa Yhdysval-
lat sai oikeutuksen 7,5 miljardin dollarin arvoisiin vuotuisiin 
vastatoimiin EU:ta vastaan. Lisätullit kohdistuvat lentoko-
neiden lisäksi mm. elintarvikkeisiin. Tullien kohteena olevan 
viennin arvo Suomesta Yhdysvaltoihin oli noin 3 miljoonaa 
euroa vuonna 2018. Välimiespäätöstä EU:n vastatoimioike-
udesta Boeing-riidassa odotetaan lähikuukausina. EU pyrkii 
edelleen neuvotteluratkaisuun Yhdysvaltain kanssa.
Käsittelyaika: 15 vuotta (ml. täytäntöönpanoriita ja  
välimiesmenettely vastatoimitason määrittämiseksi)
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Yhteiset säännöt vahvistavat 
markkinoiden ennakoitavuutta  
ja kannustavat investoimaan.

kaupan monitorointiraportti. Osa rajoittavista 
kauppatoimista on toki sääntöjen mukaisia, mutta 
protektionismi leikkaa kiistatta maailmantalouden 
kasvusta. Pitkittyessään tilanne vaikuttaa myös 
yritysten liiketoimintajärjestelyihin. 

– Kansainvälisen kaupan historia on osoittanut, 
että yhteiset säännöt vahvistavat markkinoiden 
ennakoitavuutta ja kannustavat investoimaan, Timo 
Vuori korostaa. 

Toisaalta tuo 1,7 biljoonaa dollaria on vain alle 
10 prosenttia maailmankaupan kokonaisarvosta, 
yhteensä noin 25 biljoonasta dollarista, joka sisältää 
sekä tavarat että palvelut. Toisin sanoen yli 90 
prosenttiin kaupasta ei kohdistu mitään rajoituksia 
WTO-mittareilla. 

Lisäksi kauppaa helpottavia toimia on otettu 
käyttöön pelkästään viime vuoden aikana yli 500 
miljardin dollarin edestä. 

Enemmän sääntö kuin poikkeus
Lisäksi sääntöjen noudattaminen on enemmän sään-
tö kuin poikkeus ja itse riitojenratkaisuun päädytään 
vain harvoin. 

Esimerkiksi terveys- ja kasvinsuojelutoimista 
kertovasta tilastosta ilmenee, että WTO-jäsenvaltiot 
ovat ilmoittaneet yli 60 000 erilaista sääntelytointa, 
eli yksittäisiin tuotteisiin tai tuoteryhmiin liittyviä 
määräyksiä tai toimia, joita ollaan ottamassa käyt-
töön. Tuhatta niistä on käsitelty WTO-komiteoissa 
ja vain 45 kappaletta, eli vajaa promille on johtanut 
riitojenratkaisuun. 

Sääntökehikko tuo yrityksille ennustettavuutta ja 
toimintavarmuutta ja siksi WTO-jäsenten kannattaa 
ylläpitää sitä jatkossakin. Ennustettavuuden horjut-

Kovaa kauppapolitiikkaa

taminen voi johtaa taloudellisiin vahinkoihin, jotka 
kohdistuvat äkkiä horjuttajan kotimarkkinoillekin. 

– Yritykset tekevät investointeja ainakin 30–50 
vuoden tähtäimellä. Siksi on tärkeää, että WTO:n 
kautta voidaan puuttua protektionismiin eri tavoin, 
Vuori toteaa. 

Maailmankaupan anarkia?
Lopulta moni asia siis viittaa siihen, että WTO:n 
vaikeuksista huolimatta maailmankauppa jatkuu 
paljolti ”business as usual”.

Vaikka valituselin onkin halvaantunut, voidaan 
kauppariitoja edelleen viedä riitapaneelien käsitel-
täväksi. Paneelinkin ratkaisut ovat sitovia, jos mo-
lemmat osapuolet ne hyväksyvät. Tälläkin hetkellä 
on riitoja, joissa osapuolet ovat sopineet, että eivät 
valita paneelin ratkaisuista. Järjestelmästä voidaan 
siis saada sitovia ”tuomioita” myös valituselimen 
puuttuessa. 

Lisäksi EU neuvottelee parhaillaan valituselimen  
väliaikaisesti korvaavasta menettelystä, joka yllä-
pitää kaksiportaista riitojenratkaisua. EU on vahvis-
tamassa myös keinovalikoimaansa puuttua niiden 
maiden rikkeisiin, jotka eivät ole sitoutumassa 
ehdotettuun järjestelyyn. 

Suomi on aina korostanut ja korostaa yhä mo-
nenkeskisen järjestelmän, yhteisten sopimusten ja 
sääntöjen noudattamisen tärkeyttä. 

WTO on instituutio, joka on perustettu osaksi 
globaalihallinnan kehikkoa. Kun sen valituselin 
rapautuu, globaalihallinta vaikeutuu. 

Valituselimen halvautumista voi siis syystäkin 
voivotella. Maailman kaupan anarkiaa ei kuitenkaan 
ole näköpiirissä. 
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U uden vuosikymmenen alkaminen 
houkuttaa miettimään, mitä maa-
ilmalla on edessään. Mikä liikuttaa 
maailmankauppaa ja taloutta, kuka 

tekee diilejä kenen kanssa ja millä ehdoilla? Mit-
kä ovat keinot ja vaikuttamistavat, kun politiikka 
näyttää palanneen kauppapolitiikkaan?  

Euroopan unionin ja Ison-Britannian erosopi-
mus on nyt astunut voimaan ja vuoden siirtymä-
kausi on alkanut.  Sen aikana Iso-Britannia nou-
dattaa vielä EU:n pelisääntöjä, mutta uudet ajat 
ovat koittamassa. EU:n liberaalien kauppamai-
den joukko kutistuu tärkeällä jäsenellä, minkä 
vuoksi myös Suomen pitää entistä valppaammin 
toimia liberaalia kauppapolitiikkaa kannatta-
vien jäsenmaiden ryhmässä. Uusia luottoystäviä 
tarvitaan ja vanhoihin on pidettävä aktiiviset 
välit. Haagissa kuulemma jo puhutaan, miten 
Ison-Britannian ero nostaa Hollantia, suhteelli-
sen suurta EU-maata, liberaalijoukon johtoon.

Entä tuleeko Euroopan unionista Green Dealin 
myötä maailman ilmastojohtaja vai vesittyvätkö 
vihreät suunnitelmat jäsenmaiden ja Euroopan 
parlamentin myllyissä? Komission puheenjoh-
taja Ursula von der Leyenin geopoliittisella – ja 
ilmiöpohjaisella – komissiolla on jo kuuluisat 
sata ensimmäistä päivää takanaan, ja odotukset 
ovat korkealla. Suomen kannattaa tukea niin eu-
rooppalaista ilmastojohtajuutta kuin vaikuttaa 
politiikka-aloitteisiin, joiden myötä tasaver-
taiset kilpailuolosuhteet toteutuvat yritysten 
välillä. Kun yritykset menestyvät eurooppalaisil-
la kotimarkkinoilla, niillä on entistä paremmat 
mahdollisuudet menestyä myös maailmalla. 
Maailma tarvitsee moderneja ratkaisuja niin 
puhtaassa teknologiassa kuin digitalisaatiossa.

Entä miten käy maailmankauppajärjestö 
WTO:n? Järjestön riitojenratkaisujärjestel-

män valituselin on lakannut toimimasta, kun 
tuomareita ei ole enää riittävästi. Tämä ei ole 
varsinkaan pienten, avoimien talouksien kuten 
Suomen etu. Euroopan unionin ja sen myötä 
Suomen intressissä on tarmokkaasti ajaa WTO:n 
uudistusprosessia. 

Monet meistä ovat tienneet kauppajärjestel-
män ongelmista ja etsineet niihin ratkaisuja, 
mutta todellinen ratkaisuvaihtoehtojen etsi-
misen tahtotila saataneen aikaan vasta pakon 
edessä: EU ei voi seurata vierestä, miten Yhdys-
vallat tekee kauppadiilejä, joiden seuraamukset 
koskevat ennemmin tai myöhemmin myös EU:n 
jäsenmaita. Haaste onkin pitää Yhdysvallat mu-
kana uudistusprosessissa, saada Kiina kunnioit-
tamaan kaikkia – eikä vain sen itse valitsemia – 
maailmankaupan pelisääntöjä ja viedä loppuun 
edes joitakin pitkään vireillä olleita kysymyksiä, 
kuten sähköistä kauppaa koskevat järjestelyt.

Uusi vuosikymmen tuo myös Afrikan jokai-
seen kokoukseen ja keskusteluun. Pääministeri 
Marinin hallituksen ohjelmassa on päätetty 
laatia Afrikka-strategia, komissiossa taas Afrik-
ka-strategiasta vastaa komissaari Jutta Urpi-
lainen. Olen alkuvuodesta käynyt muutamassa 
eurooppalaisessa maassa, joista jokainen on 
laatimassa omaa Afrikka-strategiaansa. Tämä 
on mainiota emmekä ole yhtään liian aikaisin 
liikkeellä.  Afrikka sen sijaan on ollut liikkeessä 
jo pitkään. Odotukset molemminpuoliselle  
uudenlaiselle kumppanuudelle ovat nyt aihees-
takin suuret. 

Uusi vuosikymmen vaatii myös uutta Arktista 
strategiaa niin Suomelta kuin EU:lta. Työ Suo-
messa on alkanut, unionin suuntaan lobbaamme 
ankarasti. 

Kysymyksiä uudelle 
vuosikymmenelle

Kolumni Nina Vaskunlahti | Alivaltiosihteeri | Ulkoministeriö

Todellinen  
ratkaisu-

vaihtoehtojen 
etsimisen  
tahtotila  

saataneen 
aikaan vasta 

pakon  
edessä.
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V
enäjän viennin hieman yli viiden pro-
sentin tämänhetkinen osuus Suomen 
ulkomaankaupasta ei ole historialli-
sesti ajatellen paljon. Ilkka Salonen ei 
vähättele nykyisiäkään lukuja, mutta 

on samoilla linjoilla.
– Kun ottaa huomioon Venäjän markkinoiden koon 

ja niiden läheisyyden, kauppaluvun pitäisi olla yli 
kymmenen prosenttia, jos pelkät taloudelliset seikat 
saisivat sitä määrittää.

Mutta kun eivät määritä. Yrityksiä palvelevien  
Suomalais-Venäläisen kauppakamarin ja East Office 
of Finnish Industriesin hallitusten puheenjohtaja  
Ilkka Salosen mukaan Krimin valtaus oli selkeä 
murros vaihe. 

– Tunnelma muuttui sekä maan sisällä että ulkoa-
päin nopeasti. Pari vuotta oli hankalaa aikaa. Nyt 
uusiin realiteetteihin on totuttu. Dialogi ei ole yhtä 
hauskaa kuin aiemmin, mutta bisnestä tehdään niissä 
oloissa missä nyt ollaan, Salonen kuvailee.

Hänen mukaansa viime syksystä alkaen yrityksillä 
on ollut hieman positiivisempi näkemys Venäjän 
markkinoista. Tämä näkyy jo Venäjän-kaupan baro-
metrissakin. 

– Samanlainen tuntuma tulee esiin venäläisten 
kanssa puhuessa. Mutta nämä ovat hyvin hetkeen 
sidottuja lausumia, huomenna maailma voi näyttää 
toisenlaiselta, Salonen sanoo keskustelussa, joka 
käytiin ennen kuin pelot koronaviruksen leviämisestä 
synkensivät näkymiä kaikkialla maailmassa.

Orastavaa optimismia
Syy positiivisuuteen on seurausta useasta asiasta. 
Venäjän talouskehitys on pitkälti riippuvaista öljyn, 
kaasun sekä maasta kaivettavien raaka-aineiden 
hinnasta. Hinnat ovat pysyneet viime vuodet Venäjän 

silmin katsottuna kohtuullisella tasolla. Sen ansiosta 
maan valuuttavaranto on kasvanut voimakkaasti. 
Kansallisen hyvinvoinnin rahaston osuus bruttokan-
santuotteesta on jo ylittänyt sille asetetun tavoite-
tason.

Maan talous on sopeutunut tilanteeseen, jonka 
Krimin valtauksesta langetetut sanktiot ovat aiheut-
taneet. Hallituksen vaihdos on luonut uskoa siihen, 
että rahankäyttö kasvua vauhdittaviin kansallisiin 
projekteihin olisi tänä vuonna voimallisempaa.

– Korot ovat tulleet alaspäin ja ruplan kurssi on 
ollut vakaa. Vakaus luo mielikuvan ennustettavuu-
desta. Pienet myönteiset signaalit ovat aikaansaaneet 
varovaisen optimismin. Ei kukaan silti vielä samp-
panjapulloja ole poksautellut.

Venäjän vaihtotase on positiivinen, mikä tarkoittaa, 
että maassa säästetään enemmän kuin investoidaan.

– Se ei Venäjän dynamiikkaa ajatellen ole hyvä asia. 
Pääomapako ei kuitenkaan ole enää yhtä iso ongelma 
kuin vielä muutamia vuosia sitten, Salonen kertoo.

Panostuksia tarvittaisiin, mutta Maailman talous-
foorumin arvioiden mukaan yritysten haluja investoi-
da Venäjälle heikentää se, että maan instituutioiden, 
etenkin oikeusjärjestelmän ja median vapaudessa 
toimia on suuria puutteita. 

– Nämä tekijät vaikuttavat sekä venäläisten että 
ulkomaisten halukkuuteen riskeerata rahojaan. In-
vestoijat ovat samanlaisia riippumatta passista. Ne 
hakevat vakautta ja tuottoja.

Kansainvälinen valuuttarahasto on arvioinut, että 
Venäjän bruttokansantuote on talouspakotteiden vai-
kutuksista noin puoli prosenttia pienempi. Vaikutus 
voi Salosen mukaan olla voimakkaampi sitä kautta, 
että Venäjällä koetaan laajasti, että heidät eristetään. 
Se tunne vaikuttaa myös venäläisten omaan haluun 
eristäytyä ulkomaailmasta.

Neuvostoliiton viimeisistä vuosista Venäjän nykyhetkeen mahtuu 
monta talouskäännettä. Ilkka Salonen on elänyt ne kaikki. 
 Sami Laakso  Jari Härkönen

Pitkä oppimäärä 
Venäjästä

Lähikuvassa



 Investoijat 
ovat saman laisia 

riippumatta  
passista.  

Ne hakevat 
vakautta ja 

tuottoja.
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– Olen vuodesta 1985 lähtien hakenut 
Venäjän markkinoilta leivän perheelleni. 

Koskaan ei ole ollut haitaksi, että olen suo-
malainen. Vähintään se on neutraali asia, 

usein myönteinen, Ilkka Salonen kertoo.
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 Kielipuoli kaupantekijä 
Vuonna 1985 Ilkka Salonen oli vasta ensimmäisiä päiviään 
töissä Moskovassa Kansallis-Osake-Pankin edustustossa, 
kun asiakas pyysi häntä mukaan neuvotteluihin sijaistamaan 
sairastunutta tulkkia.   

– Sanoin, etten osaa vielä mitään ja että minun venäjän 
kielen taitoni on hyvin rajoittunutta. Asiakas kuitenkin sanoi, 
että tule vaan mukaan.

Kun kerran niin kovasti pyydettiin, Ilkka Salonen taipui ja 
meni neuvotteluihin. Eväät eivät olleet kovin vahvat.

– Osasin sanoa skidka, joka tarkoittaa alennus ja muuta-
man muun fraasin, hän muistelee.

Tapaamisessa osoittautui, että asiat oli neuvoteltu jo hyvin 
pitkälle ja keskusteluja käytiin vain viimeisestä alennuspro-
sentista. Siinä Salosen kielitaito osui kohdalleen.

– Minun tulkkaukseni oli kyllä suoraviivaista. Ensin venä-
läinen puhui hyvin pitkään ja käänsin sen lopulta sitten asiak-
kaalle niin, että ”se haluaa kymmenen prosenttia alennusta”. 
Sitten vuorostaan asiakas vastasi pitkästi.  
Sen minä käänsin venäläiselle: ”ei se anna”.

Neuvottelujen lopputulos oli, että osapuolet löivät kättä 
päälle ja kaupat syntyivät. 

– Se johtaa ajatukseen, että jo kansallisen turvalli-
suuden takia Venäjän täytyy tuottaa kaikki itse mitä 
se kuluttaa. Se on päinvastaista verrattuna globaaliin 
kehitykseen, eikä varmasti kaikkein tehokkainta.

Venäjän asettamat vastapakotteet näkyvät myös 
suomalaisyrityksissä, etenkin elintarvikealalla.

– Niillä on ollut dramaattinen vaikutus myös 
Venäjän omaan elintarviketeollisuuteen. Siihen on 
investoitu ja tuotteiden laatu on parantunut. Luulen, 
että Venäjällä on paljon ihmisiä, jotka eivät ole vasta-
pakotteista pahoillaan.

Mistä löytyvät muutosvoimat?
Venäjästä puhuminen menee helposti ongelmien 
ja uhkien luettelemiseksi. Ilkka Salonen sanoo, että 
sisältäpäin näkymä on erilainen.

– Kun olet Venäjällä maan sisällä ja työskentelet sii-
nä taloudessa, ongelmista huolimatta se vain toimii. 

Ilkka Salosen mukaan venäläisillä on 
kyky tehdä asioista monimutkaisia.
– Ei aina osata nähdä asioita 
niin yksinkertaisina kuin ne olisi 
hyvä nähdä. Se johtaa siihen, 
että päätösten tekeminen ei ole 
helppoa.
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Siellä on oma tapansa hoitaa asioita ja siitä voi olla 
montaa mieltä. Mutta kyllä siellä joka aamu ihmiset 
heräävät ja menevät töihin.

Entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs René 
Nyberg on esittänyt kirjassaan Patriarkkoja ja oli-
garkkeja näkemyksensä Venäjän kehityksen eteenpäin 
vievistä voimista.

”Olen enemmän ja enemmän vakuuttunut siitä, että 
nimenomaan talouselämän johto, oligarkit, ovat tämän 
maan tärkein muutosvoima. Heidän bisnestarpeensa 
pakottaa maan modernisoitumaan ja muuttumaan”, 
Nyberg kirjoittaa.

Ilkka Salonen ei täysin allekirjoita Nybergin ajatus-
ta. Hän perustelee käsitystään sillä, että koska maan 
talous perustuu paljolti raaka-aineiden tuotantoon, 
hyviä tuottoja saa ilman uudistuksia.

– Yrityksissä intressi siihen, että asiat muuttuisivat, 
ei ole kovin korkea, koska tuloksen määrittää pitkälti 
maailmanmarkkinahinnat ja valuuttakurssi. Jos hikeä 
vuodattamalla saisi vähän paremman tuoton, olisiko 
se sen arvoista.

Vaikka talouseliitiltä uudistushalua ei löytyisikään, 
se ei tarkoita kaikenkattavaa takaperoisuutta.

– Oligarkit ovat ammattitaitoisia ja fiksuja bisnes-
miehiä. Toki he omissa yrityksissään ottavat helpot 
voitot pois esimerkiksi hankkimalla uutta teknolo-
giaa.

Ilman muutosajureita maa ei kuitenkaan Salosen 
mukaan ole. Viimeistään vuonna 2024 tapahtuu jo-
tain, kun Putinin nykyinen presidenttikausi päättyy. 

Muutoksia tulee myös sitä kautta, että nuorempia 
ihmisiä astuu koko ajan tärkeisiin asemiin. Salonen 
 uskoo, että yhtä lailla Venäjällä kuin monissa 
muissakin maissa ilmastonmuutos ajaa miettimään 
asioita uudella tavalla. Myös digitalisaatio ja tekoäly 
muuttavat totuttua.

– Joskus tulee esiin näköharha, että Venäjällä muu-
tokset tapahtuisivat jotenkin eristäytyneesti muun 
maailman kehityksestä. Monet ilmiöt ovat samoja 
mitä muuallakin maailmassa.

Konkareiden harveneva joukko
Ainakin politiikan puolella puhutaan, että Suomella 
on erityistietämystä ja osaamista Venäjästä. Onko 
talouden puolella vastaavaa olemassa?

– Monilla suomalaisyrityksillä on pitkä historia Ve-
näjän markkinoilla, ja ne ovat pärjänneet kohtuullisen 
hyvin. Onko se erityisosaamista, sitä en osaa arvioida.

Salonen on kuitenkin havainnut kehityssuunnan, 
joka ei ainakaan kasvata Venäjä-osaamista. Hänen 
kaltaisiaan suomalaisia, jotka ovat eläneet pitkään 
systeemin sisällä, on koko ajan vähemmän. 

– Venäjä ei enää näyttäydy nuorille niin houkutte-
levana markkinana hankkia elämänkokemusta kuin 
mitä se oli 1990-luvulla.

Ilkka Salonen pistää pitkälti sattuman varaan, että 
hänelle elämänkokemusta Venäjältä on karttunut. 
Oikeastaan kaikki alkoi siitä, kun hän valitsi koulussa 
opiskelukieleksi venäjän. Ensimmäisen kerran hän 
muutti Moskovaan vuonna 1985 vetämään Kansal-
lis-Osake-Pankin edustustoa. 

Sen jälkeen johtotehtäviä on ollut muun muassa 
International Moscow Bankissa, Sberbankissa ja Ural-
sib-pankissa. Vuonna 2015 hän palasi Suomeen, mutta 
nykyisetkin tehtävät East Officen sekä Suomalais-Ve-
näläisen kauppakamarin hallitusten puheenjohtajina 
sekä Credit Bank of Moscowin hallitusjäsenyys vievät 
Venäjälle lukuisia kertoja vuodessa.

Minkälaisen jäljen Venäjä on jättänyt?
– On se varmasti jättänyt lähtemättömän jäljen 

sieluuni. Esimerkiksi ajan käsite on muuttunut. En 
jaksa ymmärtää sitä, että ihannoidaan kuinka päätös-
ten pitäisi aina tulla nopeasti, eikä pohdita mikä on 
päätösten laatu. Ehkä tämä venäläinen toisaalta–toi-
saalta-ajattelu on tarttunut.

Ja kuin todistaakseen sanansa Salonen jää pohti-
maan, että ehkä hänellä onkin jo lähtökohtaisesti ollut 
nuo mainitsemansa ominaisuudet ja juuri niiden 
ansiosta hän on viihtynyt Venäjällä niin hyvin.

Hyvät voivat menestyä
Yhden näkökulman venäläiseen ajatteluun ja toimin-
tamalleihin on antanut tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö, kun hän on puheessaan toistanut venäläi-
sen sananlaskun: ”Kasakka ottaa sen mikä on huonosti 
kiinni”. Tämän perään hän jatkoi:

”Tätä epäilemättä kokemukseen perustuvaa huushol-
linpito-oppia kannattaa kuunnella. On pidettävä huolta 
asioista, on pidettävä kiinni. Ellei pidä, voi alkaa tapah-
tua. Tämä koskee kaikkea, turvallisuudesta talouteen.”

Moni YYA-ajan kokenut saattoi tuollaisia kuulles-
saan höristellä korviaan. Ilkka Salonen sanoo ymmär-
tävänsä presidentin viestin ja soveltaa tulkintansa 
koskemaan yritysmaailmaa.

– Venäjä ei ole markkina, jonne yrityksen kannattaa 
lähteä harjoittelemaan. Pitää olla hyvin valmistautu-
nut ja kannattaa katsoa kaikki sopimukset tarkasti. 
Kun osoittaa, että on tehnyt kotiläksynsä hyvin ja osaa 
asiansa, saa vastapuolen kunnioituksen.

Nämäkään opit eivät vielä takaa tasaista matkaa.
– Venäjän rajan yli meneville pk-yrityksille kauppa-

kamari on selkänoja, johon ne voivat tukeutua, kun 
siellä tulee töyssy vastaan. Ja Venäjällä niitä tuppaa 
tulemaan, Salonen tietää. 


Kuka?

Ilkka Salonen

Tehtävä?
East Officen 

hallituksen pj.
Suomalais-Venäläisen 

kauppakamarin 
hallituksen pj.

Perhe?
Naimisissa, kaksi 

aikuista lasta.

Harrastukset?
Viinin juonti, sikarin 

poltto ja kirjojen 
lukeminen.

Lähikuvassa
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Teema  Sami Laakso  Unsplash / Sergio Souza, iStock ja iLOQ

Vuonna 2015 köyhimpien osuus oli pudonnut 10 
prosenttiin eli 735 miljoonaan ihmiseen. Se tarkoit-
taa, että 1,2 miljardin ihmisen – tai oikeastaan vielä 
huomattavasti suuremman määrän, jos huomioi 
väkiluvun samanaikaisen kasvun kahdella miljardilla 
– elinolosuhteet olivat kohentuneet. Joka tapaukses-
sa, yli miljardin ihmisen!

– Maailmankaupan hyödyt ovat aivan kiistatto-
mat, Suomen Pankin neuvonantaja Laura Solanko 
summaa.

Kaupan ja bkt:n ennennäkemättömän kasvu-
vauhdin katalyytiksi Solanko näkee teknologisen 
murroksen, joka on mahdollistanut tuotantoproses-
sien pilkkomisen pieniin osiin. Samalla logistiikan 

Kaupparauha
KASVATTAA 
VAURAUTTA
Kauppasodilla pyritään ajamaan omaa etua, 
mutta kaupparauhasta hyötyvät kaikki.

K
auppasodat hallitsevat uutisointia, 
mutta entä jos katse kiinnitettäisiin-
kin kansainvälisen kaupan satoon. 

Kehityksen suunta on selvä.  
Maailmankauppa on kasvanut vuosi-
na 1985–2018 yli kymmenkertaiseksi 
19,6 biljoonaan dollariin. Vajaassa 30 

vuodessa maailman bruttokansantuote on kasvanut 
yli 2,5-kertaiseksi.

Biljoonat eivät tavanomaista palkansaajaa paljoa 
puhuttele. Kehityksen merkitys konkretisoituu, kun 
tarkastellaan asiaa yksilötasolla. Vuonna 1990 yli 
kolmannes ihmiskunnasta eli 1,9 miljardia ihmistä 
joutui tulemaan toimeen alle 1,9 dollarilla päivässä. 

18 1  |  2 0 2 0





kehittyminen on tehnyt 
nopeasti kasvavien 
tavaravirtojen kuljettamisen 
mahdolliseksi.

– Iso syy on myös entisten 
sosialistimaiden tuleminen mukaan 
maailmantalouteen. Kiinasta, entisen 
Neuvostoliiton ja Varsovan liiton maista maail-
mantalouteen tuli yht’äkkiä mukaan valtava määrä 
ihmisiä, jotka eivät aiemmin olleet systeemin rajoi-
tusten takia pystyneet siihen osallistumaan.

Kun näköpiirissä ei ole uusia vastaavan ko-
koluokan ilmiöitä, Solanko uskoo, että kaupan 
kasvuvauhti ei voi jatkossa olla yhtä voimakasta. Maailmankauppa on nostanut yli miljardi ihmistä pois pahimmasta köyhyydestä.
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Lisäksi esimerkiksi automaation ja robotisaation 
eteneminen ja muut teknologiset askeleet voivat 
viedä kehitystä jopa toiseen suuntaan.

– Myös kauppasodat voivat johtaa siihen, että 
haetaan ratkaisuja, joilla tuotantoa voitaisiin tuo-
da takaisin omaan maahan, Solanko pohtii.

Vapaakauppa se on joka kannattaa
Ei kehitys tietenkään ole ollut pelkästään suo-
raviivaisen positiivista, ja myös globalisaation 
kritiikistä voi löytää perusteltuja näkemyksiä.

Mutta mistä lisääntyneen kaupan aikaansaama 
hyvinvoinnin kasvu kumpuaa? Maiden välisen 
kaupan järkevyyttä on jo talouden perusopeis-
sa perusteltu suhteellisella edulla. Eli maiden 
kannattaa harjoittaa omassa maassaan sel-
laista tuotantoa, jossa sillä on suhteellinen etu 
muiden maiden tuotantoon verrattuna. Maahan 
kannattaa puolestaan tuoda niitä hyödykkeitä, 
joiden valmistamisessa muut ovat suhteellisesti 
parempia. 

Tästä seuraava kansainvälinen työnjako tehos-
taa koko maailman tuottavuutta ja parantaa sitä 
kautta yhteenlaskettua elintasoa. 

Kokonaisuus on siis hyötynyt kaupan vapau-
tumisesta samoin kuin lukuisat toimialat. Silti 
kärsijöitäkin voi löytyä, kun vientituotteet vievät 
oman maan tuotannolta markkinoita.

– Näiden alojen suojelemiseksi kaupan muurien 
ylläpitäminen on kuitenkin tehoton ratkaisu. 
Kun työnjako tehostuu, se mahdollistaa myös 
korvaavien toimenpiteiden kohdentamisen niille 
toimialoille, jotka kärsivät kaupan vapautumises-

ta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimus-
päällikkö Tero Kuusi sanoo.

Maksaja vai hyötyjä?
Suomelle iso harppaus tiiviimpään kansainväliseen 
kanssakäymiseen oli jäsenyys Euroopan unionissa 
vuonna 1995. Suomen tavaraviennistä EU-maiden 
osuus vuonna 2018 oli noin 60 prosenttia. Tärkein 
vientimaamme oli Saksa (15,1 %) ja toiseksi tärkein 
Ruotsi (10,3 %). Kuva monipuolistuu, kun tarkastel-
laan asiaa arvoketjujen kautta, suomalaista arvon-
lisää päätyy eniten Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.

EU-jäsenyys on oikeastaan osa isoa globalisaatio-
kehityskulkua, joten pelkän EU-jäsenyyden merkitys-
tä Suomen talouteen voi olla vaikea rajata tarkasti. 

Oxford Economics on kuitenkin viime syksyisessä 
selvityksessään päätynyt siihen, että jäsenyys Eu-
roopan unionissa on kasvattanut Suomen brutto-
kansantuotetta asukasta kohden 1,2–1,7 prosenttia. 
Kotitalouksien keskitulot olivat vuonna 2017 noin tu-
hannesta puoleentoista tuhanteen euroon korkeam-
pia kuin olisivat olleet ilman jäsenyyttä. Lisäksi EU:n 
avulla arvioidaan syntyneen 40 000 uutta työpaikkaa. 
EU-jäsenyys on arvion mukaan lisännyt Suomen 
kokonaiskauppaa 9–26 prosenttia.

Näitä hyötyjä voi suhteuttaa siihen, että vuonna 
2017 EU-jäsenyys maksoi jokaista suomalaista koh-
den noin 50 euroa ja seuraavana vuonna 105 euroa.

Vaikutuksia myös reaaliansioihin
Kun maailma on viime vuosina kuohunut kaup-
pasodista, EU on mennyt vastavirtaan ja solminut 
lukuisia vapaakauppaa edistäviä sopimuksia. 

Kansainvälinen työnjako tehostaa
koko maailman tuottavuutta ja 
parantaa sitä kautta yhteen -

laskettua elintasoa.
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Tero Kuusi muistuttaa, että sopimukset ulottavat 
vaikutuksensa tavarakauppaa laajemmalle. Sopi-
muksilla on vaikutusta esimerkiksi palvelukauppaan, 
investointeihin sekä epäsuorien kaupanesteiden 
purkamiseen.

– Modernit kauppasopimukset ovat isoja paketteja. 
Niihin liittyy tullien lisäksi esimerkiksi määritelmiä 
tuotestandardeista ja hyödykkeiden tuotantotavois-
ta, Tero Kuusi kertoo.

Etla on tutkinut vuoden 1995 jälkeen solmittu-
jen kauppasopimusten taloudellisia vaikutuksia. 

Tarkastelujaksolla EU:n sopimuskumppaneina ovat 
olleet muun muassa Kanada, Etelä-Korea, Singa-
pore sekä Etelä-Amerikan maita. Viime vuosina 
EU on solminut kauppasopimukset myös Japanin 
ja Mercosur-maiden kanssa, mutta niiden vaikutus 
tulee täysimääräisenä näkymään vasta myöhemmin.

Etlan selvityksen mukaan mahdollisimman kat-
tava vapaakauppasopimus on lisännyt EU:n vientiä 
kumppanimaihin noin 34 prosenttia ja tuontia 14 
prosenttia. 

EU:lla on voimassa 41 vapaa-
kauppasopimusta yhteensä 
73 maan kanssa ja useita 
neuvotteluja käynnissä. 

Yksi 
avaimen 
komponen-
teista tulee 
Malesiasta.

iLOQ OY
on suomalainen yritys, 
joka kehittää ja valmistaa 
digitaalisia lukitusratkaisuja. 
Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Malesian kanssa käytävää kaup-
paa sääntelevät WTO-säännöt 
ja EU:n yhteinen tulli- ja kauppa-
politiikka. EU:n ja Malesian väliset 
vapaakauppasopimusneuvot-
telut käynnistettiin vuonna 2010, 
mutta ne keskeytyivät Malesian 
aloitteesta vuonna 2012.

Avain koostuu noin 20 osasta, 
Ne tulevat useista Euroopan  
ja Aasian maasta. Järjestel-
män avaimet ovat keskenään  
samanlaisia, avaimen mikro-
siruun tallennetut tiedot 
avaavat oikean lukon.
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– EU on valloittanut markkinaosuuksia, Kuusi 
summaa.

Samalla hän korostaa, ettei tuonti ole haitake. 
– Sen ansiosta saamme halvempia tuontihyö-

dykkeitä, jotka alentavat täällä kulutuksen hintaa. 
Vaikutus voi näkyä myös täällä tehdyn tuotannon 
hinnanlaskuna ja kilpailukyvyn parantumisena, 
jos tuotannossa käytetään näistä maista tuotuja 
välituotteita.

Lisää vaikutuksia on kertynyt siitä, kun tuonti on 
lisännyt kilpailua kotimaassa ja sitä kautta kirittänyt 
tuottavuutta kotimarkkinoilla. 

Toisaalta tehokkuus vientiyrityksissä on parantu-
nut, kun viennin kasvaessa jo valmiiksi suhteellisen 
edun omaaville aloille on suuntautunut investointeja, 
ja tuotantoa on skaalattu suurempaan kokoluokkaan. 

Yhteiset edut kannustavat rauhaan 

Kasvun kautta palkkataso nousee ja sitä kautta reaa-
liansiot kasvavat.

– Vaikuttaa siltä, että myös palveluviennin ja suo-
rien sijoitusten osalta sopimuksilla on ollut myön-
teisiä vaikutuksia, mutta suorien lukujen antaminen 
on ”epätieteellistä”, koska kansainväliset tilastot ovat 
puutteelliset, Tero Kuusi selventää.

Vipuvoimaa vientialoille
Kun Suomen viennin kokonaiskehitystä tarkastel-
laan, EU:n solmimien kauppasopimusten vaikutus ei 
näytä järisyttävältä. Niiden suora vaikutus on jäänyt 
EU:n keskiarvoa alemmaksi. Selvityksen mukaan 
tämä selittyy ainakin osittain Suomen jo ennen 
EU-jäsenyyttä edeltäneiden sopimusten merkittä-
vyydellä.

”T
urvallisuuspoliittiset 
syyt olivat mielestäni se 
näkökohta, joka kaikkein 
voimakkaimmin puhui 
siihen suuntaan, että 

meidän piti EY:öön [EU:hun] liittyä. Talou-
delliset syyt olivat kuitenkin toisen luokan 
kysymyksiä.

Mutta tätä ei minusta saanut mennä 
julkisuuteen sanomaan … Perustelin tätä 
sillä, että jos me sanoisimme, että turvalli-
suuspoliittisista syistä meidän tulisi liittyä, 

eikä liittyminen sitten toteutuisikaan, niin 
mikä meidän asemamme sitten olisi? Minun 
arvioni mukaan se olisi heikompi.”

Näin tasavallan presidentti Mauno 
Koivisto pohti Suomen liittymistä Eu-
roopan yhteisön jäseneksi vuonna 1993 
(Kaksi kautta II. Historian tekijät). Suomen 
jäsenyydestä järjestettiin neuvoa-antava 
kansanäänestys, jossa suomalaiset saivat 
sanoa mielipiteensä EY:hyn liittymisestä, 
mutta heille ei siis saanut kertoa vahvinta 
argumenttia, miksi jäseneksi pitäisi liittyä. 

Neuvoa-antava kansanäänestys järjestet-
tiin 16. lokakuuta 1994, ja lähes 57 prosenttia 
äänestäneistä kannatti liittymistä. Eduskun-
ta noudatti kansan neuvoa ja Suomen EU-jä-
senyys astui voimaan vuoden 1995 alusta.

Raunioille rakennettu unioni 
Turvallisuuden parantaminen on ollut 
EU:n perimmäinen idea alusta alkaen, 
taustalla ovat olleet karut kokemukset maa-
ilmansodista. Maiden välistä taloudellista 
yhteistyötä lisäämällä on haluttu vahvistaa 

Tuonti ei ole haitake.
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EU ON TALOUDEN MAHTITEKIJÄ 

• Euroopan unionissa on tällä hetkellä 27 jäsenmaata, ja se muodostaa 
maailman suurimman talousalueen.

• Vuonna 2017 EU:n bkt oli noin 15 300 miljardia euroa
• EU-maiden kokonaiskaupasta yli 64 % on niiden keskinäistä kauppaa.
• EU-maiden ja sen ulkopuolisten maiden välinen kauppa muodostaa 

noin 15,6 % koko maailman viennistä ja tuonnista.

valtioiden keskinäisiä riippuvuussuhteita 
sekä kasvattaa yhteisiä etuja ja vähentää 
näin motiiveja ratkaista keskinäisiä ristirii-
toja aseellisesti. 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisö perustet-
tiin vuonna 1950, mukana olivat Alanko-
maat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska 
ja Saksa. Vuonna 1957 allekirjoitettiin 
Rooman sopimus, jolla perustettiin Eu-
roopan talousyhteisö eli yhteismarkkinat. 
Maastrichtin sopimus vuonna 1993 muutti 
Euroopan Yhteisön Euroopan unioniksi. 

Norja kanssa käytävää kauppa sääntelee  
sopimus Euroopan talousalueesta. Norja on 
sopimuksen myötä osa EU:n sisämarkkinaa.

iLOQ:n tuotteita viedään 
Eurooppaan ja etenkin  
Skandinavian maihin, 
lisäksi pieniä määriä 
myös muualle.

Yksi vientimaista on Norja.

LUKKOPESÄ on koottu noin 
100 komponentista. Ne on 
toimitettu Suomen lisäksi 
lukuisista maista.
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M yynti ulkomaille tuo yli puolet Lapuan  
Kankureiden liikevaihdosta. Sen mer-
kitys on vielä suoriakin vaikutuksia 
kattavampi.

– Olemme hyvin erikoistunut pieni teollisuuslaitos 
ja toiminnassamme pätevät tietyt lainalaisuudet. Me 
tarvitsemme riittävät volyymit, että tuotanto pyörii 
kannattavasti, yrittäjä ja markkinointipäällikkö 
Jaana Hjelt kertoo.

Hänen mukaansa pelkästään Suomen markki noilla 
toimiessaan yhtiön pitäisi laajentaa valikoimaa.  
Se taas veisi kannattavuuden, jos sarjat pienenisivät 
liikaa. 

– Emme pystyisi valmistamaan nykyistä valikoi-
maa Suomen kysynnän pohjalle. Ulkomaanmyynti on 
meille elinehto. 

Vastuullisesti Suomesta
Japani on Lapuan Kankureiden suurin vientimaa, sen 
markkinoilla yhtiö on ollut jo yli kymmenen vuoden 
ajan. Suomi-kuva antaa vahvasti myötätuulta.

– En tiedä mitään muuta maata kuin Japani, 
missä Suomeen suhtauduttaisiin niin ihaillen. Siellä 
suoma laisuudella on tosi iso merkitys. Se antaa 
valtavan etulyöntiaseman, ja sitä kautta saa heti 
luottamuksen sisäänostajiin. He ajattelevat, että 
jos suomalaisilta ostaa, silloin homma toimii, Hjelt 
antaa vinkin muille suomalais yrityksille. 

Japanilaisille myös tuotteiden ja tuotannon 
vastuullisuudella on ollut jo pitkään suuri merkitys. 
Suomessa ja Euroopassa asia on noussut tärkeäksi 
vasta myöhemmin.

Myös Lapuan Kankureiden tuotteissa vastuulli-
suus on korostunut. Esimerkiksi tuotteissa käytet-
tyjen lankojen jäljitettävyys on ostajille tärkeää, ja 
tuotannon hiilijalanjälkeen kiinnitetään huomiota. 

Lapualta   
Shibuyaan

Suomen vienti on kyllä kasvanut merkittävästi 
moniin maihin, jotka ovat solmineet vapaakauppaso-
pimuksia EU:n kanssa, mutta kaupan kasvua selittää 
tutkijoiden mukaan ennemmin yleinen, globalisaa-
tiosta johtuva kaupan lisääntyminen kuin vapaakaup-
pasopimukset.

– Tarkasteluajanjaksolla EU:n kanssa sopimusneu-
votteluissa on maita, joihin Suomesta ei ole suuntau-
tunut niin paljon vientiä, Kuusi lisää.

Arvoketjunäkökulmasta asiaa tarkasteltuna kaup-
pasopimusten merkitys oli suurempi kuin kahden 
välisessä kaupassa. Tavarakaupassa Suomessa vuoden 
2004 jälkeen voimaan tulleiden vapaakauppasopimus-
ten arvonlisävaikutus on noin 1,6 prosenttia viennin 
kokonaisarvonlisästä.

Onko näin mitattu vaikutus sitten iso vai pieni? 
Tero Kuusi muistuttaa, että se on samaa suuruusluok-
kaa kuin kuudesosa Suomen USA:an suuntautuvan 
kaupan arvonlisästä ja vastaa noin 10 000 lisätyöllistä. 

– Ei vaikutusta pidä sivuuttaa. Kyllä sopimukset 
tuovat merkittävää arvonlisää Suomeen, Kuusi pohtii.

Toimialakohtaisessa tarkastelussa nähdään, että 
perinteiset Suomen suhteellisen edun vientialat 
ovat hyötyneet sopimuksista. Näitä usein korkean 
teknologian aloja ovat olleet metsäteollisuus alihan-
kintaketjuineen, kone- ja laitevalmistus sekä erilaiset 
tavarakauppaa tukevat liike-elämän palvelut. Sen si-
jaan osassa raaka-aineista näkyi viennin vähenemistä. 

Etla summaa tutkimuksen tulokset, että ne tukevat 
vapaakauppasopimusten käyttöä talouspolitiikan 
välineenä. EU:n tulisi selvityksen mukaan pyrkiä 
myös tukemaan WTO:n uudistusten jatkamista ja 
takaamaan sen toimintakyky. Näin myös kaupparauha 
säilyisi paremmin. 

Teema

Vientikauppa on tekstiilien 
valmistaja Lapuan Kanku reiden 
nykyiselle toiminnalle elinehto. 
Kauppasopimus poisti tullit 
Japaniin suuntautuvalta vienniltä.

Suomen perinteiset 
vientialat ovat hyötyneet 

vapaakauppasopimuksista.
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Päämateriaalina on pellava, joka on huomattavasti 
puuvillaa ekologisempaa.

– Vastuullinen toiminta ja Suomen maakuva tuke-
vat toisiaan. Se on enemmän kuin osiensa summa, 
Hjelt sanoo.

Näyteikkuna Suomeen 
Viime vuonna täyttyi Lapuan Kankureiden pitkä-
aikainen unelma, kun yhtiö avasi myymälän Tokioon 
japanilaisen yhteistyökumppaninsa kanssa. Hjelt 
kertoo myymälän olevan pieni, mutta tärkeintä on 
sen sijainti kaupungin keskeisimmän ostos alueen 
Shibuyan lähellä Omotesandossa. Myymälän myötä 
kuluttajanäkyvyys nousi uudelle tasolle. 

– Kauppa-alue on hyvä ja lähistöllä on muitakin 
suomalaisia brändejä. Se tuo yhteistyömahdollisuuk-
sia.

Kun Hjeltiltä kysyy Japanin markkinoiden erityi-
sistä haasteista, hän naurahtaa.

– Haasteiden määrä on aina vakio joka paikassa.
Haasteeksi Hjelt ei välttämättä sitä luokittele, 

mutta painottaa kuinka kulttuureissa on eroja, 
jotka pitää huomioida. Japanilaisille leimallista on 
tiedonjano. 

– Kun eurooppalaisille voi riittää tuotteesta yksi 
kuva, japanilaiset tarvitsevat vakuuttelua. He ovat 
hyvin tarkkoja ja haluavat tutkia tuotteiden taustat 
todella hyvin.

Hjelt kertoo, kuinka vielä kymmenen vuotta sitten 
yhtiöllä oli vaikeuksia saada Helsingistä isoa sisää-
nostajaa Lapualle asti katsomaan tuotantoa, sen si-
jaan japanilaiset sisäänostajat matkustivat Tokiosta 
innoissaan paikalle.

– Heille oli tärkeää päästä kokemaan, kuinka pie-
nessä Suomessa on pieni kaupunki, jonka pienessä 
kutomossa näitä tuotteita tehdään, Hjelt muistelee.

Yhtiöllä oli 
vaikeuksia 

saada Helsingistä 
sisään ostajaa 

Lapualle, 
sen sijaan 

japanilaiset 
matkustivat 
innoissaan 

paikalle.

Myös japanilaisten kaupankäyntitapa eroaa 
pohjoismaisesta, organisaatioiden hierarkiat ovat 
oleellisia.

– Kaupankäynnissä on tärkeä tietää, kenen kanssa 
eri asioista puhuu.

Sopimus poisti tullit
Euroopan unionin ja Japanin välinen vapaakauppa-
sopimus astui voimaan reilu vuosi sitten ja alensi 
tulleja merkittävästi.

– Se oli meille tosi hyvä asia, kun tulli laski osassa 
tuotteista jopa 12 prosentista nollaan. Meillä pää-
raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja tullien pois-
tuminen tasasi hinnankorotuspaineita.

Lapuan Kankurit on saanut tukea vientiponniste-
luille myös Business Finlandin Lifestyle-ohjelmasta, 
jossa keskityttiin Japanin ja Etelä-Korean markki-
noihin.

– Se oli meille valtavan tärkeä projekti, jossa oli 
paljon pk-yrityksiä mukana. Siellä luotiin verkosto, 
joka toimii edelleen, vaikka projekti onkin loppu-
nut. Meillä on omat sosiaaliset verkostomme, jossa 
kysymme apua toisiltamme.

Oman yhtiönsä tulevaisuuteen Jaana Hjelt katsoo 
luottavaisena. Suomalainen ja pohjoismainen 
design, luonnonmateriaalit ja jäljitettävyys ovat kas-
vavia trendejä niin ulkomailla kuin Suomessakin.

– Se asettaa meille myös haasteita. Olemme päät-
täneet pitää tuotannon Lapualla ja olemme investoi-
neet parin viime vuoden aikana reilut kaksi miljoo-
naa euroa kutomon laajennukseen ja rakennuksiin. 
Nämä ovat niitä hetkiä, kun pitää miettiä seuraavaa 
askelta, kuinka paljon investoimme vielä lisää. Meillä 
kasvu on kiinni siitä, miten nopeasti saamme kapasi-
teettia kasvatettua. 

Japanilaiset 
tutustuvat tuotteisiin 
huolellisesti ennen 
ostopäätöstä.©
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S
uomea luonnehditaan usein ”avoimeksi viennistä riippuvaiseksi 
taloudeksi ”. Hokema perustuu faktapohjalle, sillä viennin suhde 
bruttokansantuotteeseen on Suomessa kansainvälisesti vertailtuna 
korkea eli hieman vajaa 40 prosenttia.

Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 
tarkentaa, että luku ei tarkoita sitä, että täällä tuotetusta arvonlisästä 40 
prosenttia menisi vientiin, koska vienti sisältää myös ulkomailla tuotettuja 
panoksia. Vientituotteisiin liittyvä Suomessa tuotettu arvonlisä suhteutettuna 
bruttokansantuotteeseen on noin 25 prosenttia. 

– Suomi on pitkälti viennistä riippuvainen maa. Mutta viennin suhde 
bruttokansantuotteeseen ei ole poikkeuksellisen suuri, kun sitä vertaa muihin 
samankokoisiin ja saman kehitystason maihin, Kajanoja kertoo.

Menetetty vuosikymmen
Koska viennin osuus kokonaistuotannosta on suuri, koko maan talouskehi-
tys on hyvin pitkälti viennistä riippuvaista. Shokit talouteen tulevat usein 
kansainvälisestä taloudesta toisin kuin monissa isoissa maissa. Tällainen oli 
myös vuoden 2008 finanssikriisi, josta toipuminen on Suomessa vienyt näihin 
vuosiin asti.

– Viennin kehitys vuoden 2008 puolivälin jälkeen oli historiallisen heikko, 
heikompi kuin missään OECD-maassa on koettu, Kajanoja suhteuttaa.

Vaikka sysäys viennin alamäkeen olisi tullut ulkomailta, voidaan vauhtia 
tuupata lisää myös kotimaisin konstein. Näin kävi, kun jälkikäteen katsottuna 
roimasti ylisuuret palkankorotukset osuivat finanssikriisin aikoihin. Suomen 
kustannuskilpailukyky romahti vuonna 2008, ja se heikkeni aina vuoteen 2015 
asti. Sen jälkeen kustannuskilpailukyky on parantunut merkittävästi – eroa ei 
kuitenkaan vielä ole kokonaan kurottu umpeen.

 – Suurin tekijä parantamisessa oli kilpailukykysopimus, Lauri Kajanoja 
sanoo.

Valtaosa vuoden 2017 kilpailukykysopimuksen kustannuskilpailukykyä pa-
rantavista vaikutuksista syntyi työnantajien sosiaaliturvamaksujen pienentä-

VIENNILLÄ 
on kohtalonyhteys 
talouskehitykseen 
Viennissä ja kotimarkkinoilla toimivat  
alat ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa.
 Sami Laakso  Sami Kaarakainen
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misestä ja palkkojen jäädyttämisestä, vaikka huomio 
on kiinnittynyt pitkälti 24 kiky-tuntiin, jotka uusissa 
työehtosopimuksissa on siirretty historiaan.

Lauri Kajanoja on laskenut, että mikäli ennustuk-
set kansainvälisestä kehityksestä toteutuvat ja mikäli 
meillä palkankorotukset noudattavat kustannusvai-
kutuksiltaan vientialoilla jo solmittuja sopimuksia, 
Suomen kustannuskilpailukyky voisi pysyä ennal-
laan. Riittääkö se?

– Meidän arvio on, että olisi hyvä, jos kustannus-
kilpailukyky paranisi vielä hiukkasen, Kajanoja 
arvioi.

Sillä olisi merkittäviä vaikutuksia. Kajanoja kuvai-
lee, kuinka kustannuskilpailukyvyn paraneminen 
kohentaisi vientiteollisuuden sekä tuonnin kanssa 
kilpailevan suomalaisen tuotannon edellytyksiä. Se 
taas tarkoittaisi välittömästi parempaa työllisyyttä 
vientialoilla ja tuonnin kanssa kilpailevilla aloilla, 
mutta pidemmän päälle myös kotimarkkinatoimi-
alojen työllisyyskehityksen edellytykset olisivat 
paremmat. 

– On oletettavaa, että nämä vaikutukset työllisyy-
teen olisivat isoja. Kajanoja kuitenkin muistuttaa, 
että kilpailukykyyn vaikuttaa myös tuottavuuskehi-
tys. Sen parantaminen ei kuitenkaan ole mahdollista 
nopeasti neuvottelupöydässä, vaan se on monen 
tekijän summa ja vaatii pitkäjänteistä työtä.

Kotimaan kustannustaso vaikuttaa
Etenkin palkkaneuvottelujen kuumissa vaiheissa 
välillä ihmetellään, miten julkisen sektorin sekä koti-
markkina-alojen palkankorotukset voivat vaikuttaa 
vientiyritysten kilpailukykyyn.

Kytkös on kuitenkin vahva. Suomen Pankki on las-
kenut, että jos vientiteollisuuden ulkopuolella palkat 
nousevat yhden prosentin, sillä oli sama vaikutus 
vientialojen kustannuksiin, kuin jos niiden omien 
työntekijöiden palkat nousevat samaisen yhden 
prosentin.

– Vientialat joutuvat ostamaan niin paljon erilaisia 
palveluja kotimarkkinayrityksiltä, Kajanoja selventää 
syy-seuraussuhteita.

– Jos kotimarkkina-aloilla palkat nousevat Suo-
messa huomattavasti enemmän kuin muissa maissa, 
nämä alat eivät itse joudu siitä heti kärsimään. Sen 
sijaan vientialat kärsivät, ja se näkyy pidemmällä 
aikavälillä myös kotimarkkinayrityksissä. Vientialat 
ja tuonnin kanssa suoraan kilpailevat alat kohtaavat 
suoraan kansainvälisen kilpailun. Jos niiden asema 
pysyy tasapainossa, myös koko talouden osalta pysy-

tään tasapainossa. Selkokielellä tämä tarkoittaa sitä, 
että vientiteollisuuden kilpailukyvyn pitäisi määrit-
tää palkankorotusten taso myös kotimarkkinoilla 
toimiville sektoreille. Kajanoja painottaa, että tämä 
ei tarkoita sitä, että eri alojen väliset palkkaerot olisi 
lukittu ikuisiksi ajoiksi. Tietyn alan tasokorotus on 
mahdollinen, jos siitä pystytään sopimaan yhdessä. 

Vaikutuksia ei pääse pakoon
Viennin vaikeudet eivät välttämättä näy heti koko 
taloudessa. Lyhytaikaisesti kysyntää kotimarkki-
noilla voidaan pitää yllä velkarahalla. Ennemmin tai 
myöhemmin lasku tulee kuitenkin maksettavaksi ja 
viennin vaikeudet vaikuttavat siihen, kuinka hyvin 
kotimarkkinatoimialoilla voi mennä. 

 – Jos vientituotanto heikkenee, se vaikuttaa koko 
talouden tulonmuodostukseen ja sitä kautta pidem-
män aikavälin edellytyksiin ja siihen, kuinka paljon 
kysyntää kotimarkkinoiden tuotantoon kohdistuu. 
Sitä kautta vaikutus tulee väkisinkin myös työllisyys-
kehitykseen. Kansainvälisen kysynnän heilahteluihin 
aiempaa suurempaa sietokykyä antaa se, että suoma-

Analyysi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Bruttokansantuote  Vienti

BRUTTOKANSANTUOTTEEN JA VIENNIN KEHITYS

LÄHDE: TILASTOKESKUS

28 1  |  2 0 2 0



29

laisten vientituotteiden valikoima on monipuolistu-
nut merkittävästi. 

– Suomen vienti ei ole niin harvojen tuoteryhmien 
ja yritysten varassa kuin aikaisemmin. Erilaisten 
palvelujen vienti on myös kasvanut merkittävästi, 
Kajanoja sanoo ja korjaa samalla usein esitetyn näke-
myksen, jonka mukaan Suomen vienti olisi painottu-
nut investointituotteisiin.

 – Tavaraviennistä investointihyödykkeiden osuus 
on pienempi kuin useimmilla muilla mailla. Suomes-
ta viedään tuotteita, jotka kirjautuvat tavarakaupas-
sa välituotteiksi. Ne eivät ole kulutushyödykkeitä, 
mutta ne eivät ole myöskään investointihyödykkeitä.
Välituotteiden osuus viennistä on peräti kolmenel-
jäsosaa. Mutta ei Suomi siltikään pääse kuin koira 
veräjästä – kuten finanssikriisin ensikommentteina 
usein kuultiin –  jos maailmalla investointituottei-
den kysyntä laskee. Suomessa valmistettuja välituot-
teita tarvitaan investointituotteiden tuottamiseen 
muissa maissa.

Viennin pitkä häntä
Viennin kehitysnäkymiä seurataan tarkasti, kun 
Suomen talouden, työllisyyden ja valtion verotulo-
jen muutoksia pyritään valtiovarainministeriössä 
ennakoimaan.

Lähivuosien kasvuennustetta laatiessaan minis-
teriö lähestyy asiaa talouden kysyntäerien kautta. 
Näitä ovat investoinnit ja kulutus sekä ulkomaankau-
pan osalta vienti. Lisäksi kasvuennusteessa otetaan 
huomioon tuonti kysynnän ja kotimaisen tuotannon 
tarpeisiin. 

– Vienti on keskeinen elementti kokonaistalouden 
ennusteessa, koska Suomi on pieni talous, jonka 
täytyy hakea kasvumarkkinaa vientimarkkinoilta, 

kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolan-
der kertoo.

Hän kuvailee, kuinka vientimarkkinoilla tarkastel-
laan sekä ”työntötekijöitä” että ”imutekijöitä”.

Imutekijöillä tarkoitetaan sitä, miten suoma-
laisten tuotteiden kysyntä maailman markkinoilla 
kasvaa ja minkälainen kysynnän rakenne on.

Työntöpuolella tarkastelussa on puolestaan 
suomalaisen tuotannon kilpailukyky, millä hinnal-
la suomalainen tuotanto menee kaupaksi. Lisäksi 
VM tarkastelee rakenteellista kilpailukykyä eli niitä 
tekijöitä, jotka edesauttavat sitä, että yrityksillä olisi 
hyvä toimia Suomessa. Rakenteelliseen puoleen 
kuuluu laaja kirjo tekijöitä, kuten yhteiskunnalliset 
instituutiot, oikeusjärjestelmä, verotus, rahoitus-
markkinat, energia- ja liikenneinfrastruktuuri, 
ympäristön tila, terveydenhuolto, koulutus, tutkimus 
sekä hyödyke- ja työmarkkinoiden tehokkuus ja 
kilpailullisuus.

– Kilpailukykyisyyden mittareita on valtava määrä, 
mutta viime kädessä kilpailukyky on yrityskohtainen 
asia. Kun asiaa katsotaan mikrotasolla, yritys on 
kilpailukykyinen silloin, kun se saa solmittua vienti-
kaupat, Spolander pelkistää.

Tämä mikrotason mittari näkyy myös makrotason 
vientitilastoissa: jos vienti kasvaa hitaammin kuin 
vientimarkkina, silloin kilpailukyky suomalaisyrityk-
sissä on keskimäärin heikompi kuin kilpailijoilla. 

Toisaalta viennin vientimarkkinaa hitaampi kasvu 
kertoo myös siitä, että kehittyvien maiden voimakas 
esiinmarssi maailmantaloudessa on tehnyt globaa-
lista markkinaosuuskilpailusta entistäkin kovempaa 
yrityksille.

Viennin kehitystä ennakoidessaan VM:ssä seulo-
taan maailmalta tulvivaa dataa kuten raaka-aineiden 
hintoja sekä luottamus- ja rahti-indikaattoreita. 

– Informaationjyväsiä on niin valtava määrä, 
ettei niitä pystytä vangitsemaan ekonometriseen 
yhtälöön. Asiantuntijalla on iso rooli, kun hän arvioi 
minkälainen merkitys yksittäisillä indikaattoreilla 
on, mihin suuntaan maailmankauppa kehittyy ja 
miten se vaikuttaa Suomen vientiin, Mikko Spolan-
der kertoo.

Viennin muutoksista seuraa ketjureaktio, joka 
vaikuttaa laajasti koko maan talouteen. Lisääntynyt 
vienti tarkoittaa tuotannon kasvua, joka puolestaan 
tarkoittaa työllisyyden paranemista sekä investoin-
teja. Sen ansiosta ostovoima lisääntyy, verotulot 
kasvavat ja julkisen talouden rahoitusasema paranee.

– Viennin tuoma arvonlisä valuu kaikkialle talou-
teen. 

 Vientiteollisuuden 
kilpailukyvyn 

pitäisi määrittää 
palkankorotusten 

taso myös 
kotimarkkinoilla 

toimiville 
sektoreille.



Markkinat

Maailmannäyttelyiden aika ei ole ohi, osoittaa Dubai Expo 
2020. Ensi kertaa yritykset kattavat puolet osallistumisen 
kuluista. Miksi osallistuminen on tärkeää?
 Lotta Nuotio  Lehtikuva

A
rabiemiraateissa järjestettävä Dubai 
Expo on ensimmäinen arabimaassa 
järjestettävä maailmannäyttely kautta 
aikojen. Tapahtumaan odotetaan yli 25 
miljoonaa kävijää kaikkialta maailmasta. 

Suomesta mukaan on ilmoittautunut tässä 
vaiheessa jo yli sata yritystä. Koskaan aiemmin yri-
tysten rahoitusosuus Suomen osallistumisesta ei ole 
ollut yhtä suuri, puolet kymmenen miljoonan euron 
budjetista on saatu yrityksiltä. 

Osallistuminen on siis selvästi tärkeää mutta mik-
si? Nykyaikana kun oleellinen tieto uutuuksista ja 
yrityksistä liikkuu ympäri maailman huomattavasti 
helpomminkin. 

– Jo osallistuminen on itseisarvo. Osallistumalla 
osoitetaan kiinnostus arabimaiden markkinoihin, 
maahan ja alueeseen, vahvistetaan olemassa olevia 
suhteita ja luodaan uusia. Erityisesti keskusjohtoi-
sissa maissa tämä osallistumisen merkitys on suuri, 
kertoo pääkomissaari Severi Keinälä. 

Pääkomissaarina Keinälän tehtävänä on johtaa 
Suomen näyttelyosallistumisen käytännön järjeste-
lyjä, joista vastaa Business Finland. Keinälä luonneh-
tii lokakuussa alkavaa maailmannäyttelyä valtavaksi 
bisnestapahtumaksi, jossa voi tavoittaa suuren osan 
maailmasta. Ja onhan Dubai varsinainen ”hubi”. Se 
on portti koko arabimaailmaan ja myös laajemmin 
Afrikkaan.

Onnistumisen mittarit
Yleisesti Suomen osallistumisen tavoitteena on 
nostaa Suomen näkyvyyttä ja kohottaa profiilia, mikä 
osaltaan edistää yritysten liiketoimintoja alueella.  

Siksi osallistumisen kannattavuutta voi olla vaikea 
mitata. Toki tuloksia voi arvioida vaikkapa medianä-
kyvyydellä, joka näyttää lupaavalta: Viimeisen puolen 
vuoden aikana paikallisissa tiedotusvälineissä on 
ollut jo yli kaksisataa juttua tai ohjelmaa, jotka kos-
kevat Suomea.  

DUBAI EXPO
– kontakteja ja kauppaa
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Dubai Expo 2020
• näyttelyaika 20.10.2020 – 10.4.2021
• osallistuvia maita 192 
• näyttelykäyntejä odotetaan 

25 miljoonaa, joista 70 % 
Arabiemiraattien ulkopuolelta

• Suomen paviljonki LUMI
• Suomen osallistumisen 

kokonaisbudjetti 10 miljoonaa euroa, 
josta yritykset maksavat puolet

• Suomesta mukana yli 100 yritystä



Markkinat

– Sanoisin, että vahvimmat onnistumisen mittarit 
ovat poliittisten päättäjien ja johtajien sekä osallis-
tujien tunnelmat hankkeen lopussa. Jos sanotaan, 
että tästä oli hyötyä, niin osallistuminen kannatti. 
Olemme jo saaneet tietoa onnistuneista kaupois-
ta, joita ei olisi tapahtunut ilman Suomen tulevaa 
osallistumista. 

Osallistua voi monella tasolla
Osallistumiskategorioita on useita: pääkumppa-
neista hyvin pienimuotoiseen mukanaoloon. On 
mahdollista osallistua esimerkiksi Event Partnerina 
ja saada paviljongin VIP-tilat käyttöönsä päiväksi tai 
osallistua tavaralahjoituksin Suomen paviljonkiin. 
Partnereita on mukana tällä hetkellä 49.

– Kevyemmin osallistuvia yrityksiä tulee kiihty-
västi mukaan kohti valmistelujen loppua, ja partne-
ruuksia on helppo lisätä, vaikka näyttelyn aikana. 
Haluamme edistää kaikkien suomalaisyritysten 
liiketoimintaa Keinälä sanoo.

Hänen mukaansa pääkumppanit ”National 
Partnerit” mahdollistavat omalla mukanaolollaan 
keskeisesti koko Suomen osallistumisen näyttelyyn 
osallistumisen, mutta myös pienempiä tuetaan 
monin eri tavoin. Pienemmästäkin tuesta voi olla 
arvaamatonta hyötyä.

– Esimerkiksi puheenvuoro jossakin tilaisuuksista 
voi olla todella tärkeä. Taannoin Astanan näyttelyssä 
esiintyminen Suomen paviljongissa käynnisti pienen 
yrityksen merkittävät liiketoiminnot Kazakstaniin, 
Keinälä muistelee. 

Pääkomissaari tietää mistä puhuu, sillä hän on 
tehnyt elämäntyönsä yritysten kansainvälistymisen 
parissa niin yksittäisessä yrityksessä kuin Elinkeino-
elämän keskusliitossakin ja lopulta teollisuusneu-
voksena TEMissä. Maailmannäyttelyihin osallistu-
misen ohjaamisesta on kokemusta kertynyt myös 
Shanghaista ja Astanasta. 

Pikavisiitti Suomeen
Yrityksiä Suomesta näyttelyyn lähtee yli sata, joten 
lähestymistapoja on monia erilaisia toimialastakin 
johtuen.
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Arabiemiraatit on saanut laajas-
ti kritiikkiä siirtotyöläisistä, 
joilla ei ole maassa kansalais-

oikeuksia. Miten on otettu huomioon 
se, ettei Expo-osallistumisella hyväk-
sytä tai jopa edesauteta vääränlaista 
työvoiman käyttöä? 

– Dubai Expon organisaatio on itse 
nostanut työntekijöiden hyvinvointia 
koskevia standardeja. Expolla voi olla 
jopa selvä, konkreettinen myönteinen 
vaikutus. Maailma tulee kylään, niin 
standardeja nostetaan, Severi Keinälä 
sanoo.

– Työntekijöiden hyvinvointi- ja 
turvallisuuskysymyksiin on kiinni-
tetty huomiota rakentamisen aikana 
alusta lähtien ja ne ovat vaikuttaneet 
päätöksiin, hän korostaa. 

Suomen paviljongin rakentaa hyvä-
maineinen sveitsiläinen päärakentaja. 
Yritys on Keinälän mukaan palkannut 
myös päätoimisen työsuojeluvaltuu-

tetun, joka huolehtii työntekijöiden 
hyvinvoinnista. 

– Kaiken pitää tapahtua niin, 
että pyritään Dubain lakien ja myös 
Expon niitä tiukempien standardien 
yläpuolelle, tähtäämme Suomen ja 
Sveitsin tasoon. Rakennustyömaalla 
on ohjeet ongelmista ilmoittamiseen 
välittömästi, ja teemme sinne myös 
yllätyksenä tarkastuskäyntejä. 

Suomen linjan mukaista on, että jos 
ei virallisia sanktioita ole voimassa, 
niin alueella toimitaan ja tehdään 
kauppaa. Parhaimmillaan näin voi-
daan vaikuttaa myönteisesti, tuomalla 
korkeampia vaatimuksia työntekijöi-
den olosuhteisiin. 

Valtavan maailmannäyttelyn 
rakentaminen rasittaa väistämättä 
ympäristöä. Tämä on otettu Suomen 
osallistumisessa huomioon, nykyisillä 
reunaehdoilla on pyritty mahdolli-
simman pieneen kuormitukseen. 

– Kyllähän lähtökohtaisesti maa-
ilmannäyttelyn ajatus, että rakenne-
taan osallistujamaiden omat pavil-
jongit, on kestämätön. Pidemmällä 
aikavälillä olisi parempi, että isän-
tämaa rakentaisi pysyvät rakenteet, 
joiden sisälle osallistujamaat tekisivät 
omat näyttelynsä,  Keinälä sanoo.

Suomi on ratkaissut asian niin, 
että osallistumisella viedään samal-
la eteenpäin myös kiertotalouden 
sanomaa. 

– Olemme tehneet kaiken mah-
dollisimman pitkälle kiertotalouden 
periaatteiden mukaisesti, niin että 
on helppo rakentaa ja purkaa ja viedä 
muualle. Käytetty sementti rouhitaan 
jälkeenpäin esimerkiksi maanteiden 
pohjaksi. Rakennus materiaaleineen 
voidaan käyttää uudelleen kokonai-
suudessaan, mikä on otettu huomioon 
jo suunnitteluvaiheessa. 

Pehmeät arvot kovasti esillä 
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Maailmannäyttelyn ohessa järjestetään teema-
viikkoja, esimerkiksi Arab Health -terveysalan viikko 
ja koulutuksen sekä rakennuspuolen tapahtumat. 
Niiden aikana on mahdollisuus tehdä uusia tuotelan-
seerauksia ja saada runsaasti mediahuomiota. 

– Paikan päällä Dubaissa on erinomainen tilaisuus 
edistää isompiakin kauppoja, kun siellä ovat myös 
päättäjät ja yritysjohtajat. Tavallaan asiakkaat käyvät 
”Suomessa” paviljongissa vierailemalla, Keinälä 
kertoo.

Miltä maailmannäyttelyn Suomi näyttää? 
– Valtavan alueen hulinan keskellä Suomen 

Lumi-paviljonki on rauhallisuuden sydän. Siellä on 
suomalainen fiilis, suomalainen lumenvalkoisuus, 
mutta paviljonkiin kuljetaan arabiteltan ovesta. 
Kaksi kulttuuria kohtaa, tämä on sillanrakennusta 
Suomen ja alueen bisnesten välille, Keinälä kuvailee. 

Paviljonki on suunniteltu joustavaksi monitoimi-
tilaksi, jossa voi järjestää tilaisuuksia bisnestapaa-
misista tanssiaisiin. Sisustusta ja ilmettä voidaan 
muokata kunkin isännän tarpeisiin, tarjolla on 
3D-projisointia, audiovisuaaliset välineet ja kokous-
huoneet. 

Nämä ”VIP-päivät” ovat olleet suosittuja, ja niitä 
on varattu valtaosa näyttelyn 173 päivän kestosta.  

Iso työpanos
Suomen näyttelyosallistumista tehdään ”varsi-
naisessa” tiimissä viiden ihmisen voimin, mutta 
todellisuudessa mukana on jollakin tavalla ainakin 
satakertainen joukko tekijöitä.  

– Olen arvioinut, että yli 500 ihmistä tekee Suo-
men osallistumisen eteen töitä eri organisaatioissa 
ja yrityksissä, joillakin on täysipäiväinen työntekijä-
kin Expoa varten. Onhan tämä valtava näyttelyosal-
listuminen, Keinälä sanoo. 

Maailmannäyttelyiden historia on jo pitkä, mutta 
Suomessa sellaista ei ole koskaan järjestetty – eikä 
kannata järjestääkään.

– Äärettömän kallista, Dubaillekin tämä mak-
saa miljardeja. Eikä meillä ole niin suurta tarvetta 
vastaavaan profiilinnostoon tai uuden massiivisen 
alueen ja sen infran rakentamiselle. Dubaissakin 
rakennetaan ihan uusi alue, Dubai South, Keinälä 
sanoo. 

Suomi esittelee Dubai Expon paviljongissaan yli sata 
yritystä. Eri kategorioiden kumppaneiksi on lähdetty eri 
suuruisilla summilla. 

National Partner osallistuu Suomen näyttelyyn puolella 
miljoonalla eurolla. Tällä saa merkittävää näkyvyyttä näyttelyssä 
ja viestintäohjelmassa, arvovaltapalveluita ja kymmenen päivää 
VIP-tiloissa, kuten kansallisena kumppanina Dubai Expoon osallis-
tuva KONE. 

– Meille Lähi-itä on hyvä markkina-alue, jossa on kasvua ja 
liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupungistuminen alueella on 
voimakasta ja se on myös portti Afrikkaan. Dubain näyttelyalue 
on kuin tulevaisuuden kaupungistumisen näyteikkuna, luonnehtii 
viestintäjohtaja Max Alfthan. 

Päätös mukaan lähtemisestä oli helppo
– Meillä on hyvät kokemukset jo aiemmista näyttelyistä. Kiinassa 
olimme yksi pääyhteistyökumppaneista ja onnistuimme luomaan 
yhteyksiä paikallisiin päättäjiin. Niistä on ollut paljon hyötyä ja on 
edelleen, osallistumisemme huomattiin maassa selvästi, Alfthan 
kertoo. 

Kiertotaloutta  
ja tulosodotuksia

Suomen paviljongin rakentaminen on täydessä vauhdissa.
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KONEen suurimmat odotukset näyttelylle kohdistuvat hyvien 
suhteiden luomiseen ja ylläpitoon. Tarkoitus on myös kutsua pal-
jon asiakkaita paikalle ja lanseerata uusia tuotteita. 

Kauppaa tekemään
Seuraavaksi suurin osallistumiskategoria on Key Part nerit, jotka 
osallistuvat yli 100 000 eurolla. Summalla saa samoja palveluita 
ja näkyvyyttä kuin kansalliset kumppanitkin mutta määrällisesti 
vähemmän. Isku on yksi tämän kategorian osallistujista. 

– Kauppaa sinne lähdetään tekemään, se on selvä juttu. Expoon 
odotetaan 25 miljoonaa käyntiä 200 maasta, se on huima määrä 
ihmisiä. Meillä on pysyvä henkilöstö näyttelyn ajan paikan päällä, 
Esimerkiksi Stockmannin myymälästä lähtee arabiankielentaitoi-
nen myyjämme sinne, sanoo toimitusjohtaja Arto Tiitinen. 

Iskulle koulutussektori ja terveyssektori ovat ne kiinnostavim-
mat.

– Näiden sektorien tuotteilla lähdemme matkaan ja tuloksia odo-
tamme välittömästi, ensimmäisen kahden vuoden aikana merkittä-
vää liikevaihdon kasvua. Näyttely on meille tärkeä ja iso panostus, 
sinne lähdetään tosissaan ja halutaan myös osoittaa sitoutumista 
alueelle, Tiitinen toteaa. 

Iskun liiketoiminnasta jo 75 prosenttia koostuu muusta kuin 
kodin kalustamisesta, mikä näkyy Expo-osallistumisessakin. 

– Ehkä joku miettii, että mitä se sohvantekijä siellä Dubaissa 
tekee mutta pääosa liiketoiminnastamme tulee jo muualta, esimer-
kiksi antimikrobiset kalusteet terveydenhuoltosektorilla voivat olla 

alueella myyntivalttimme. Suomen maineesta koulutussektorin 
edelläkävijänä on myös meille apua koulutilojen kalusteiden myyn-
nissä, sitä pitää käyttää hyväkseen maailmalla, Tiitinen sanoo. 

Kiertotalouden kirittämistä
Kolmannen kategorian Exhibition Partnerina näyttelyyn osallistuu 
Sitra, joka on myös Business Finlandin strateginen sisältökumppa-
ni Expossa. 

– Tuemme Suomen paviljongin ja näyttelyn suunnittelua, eri-
tyisesti kiertotalouden näkökulmasta. Suomi tunnetaan johtavana 
kiertotalouden kirittäjänä, sitä roolia haluamme vahvistaa ja edis-
tää eri maiden välistä yhteistyötä ja jakaa kiertotalousratkaisuja, 
Sitran johtava asiantuntija Anu Mänty kertoo. 

Sitra toivoo näyttelyltä, että yritykset löytäisivät kestävää kasvua 
Arabiemiraateista ja muista Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maista. 

– Suomalaisilla yrityksillä on luonnonvaroja ja energiaa säästä-
viä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja Expo tarjoaa 
huikean tilaisuuden näiden esilletuomiseen, Mänty sanoo. 

– Teemme Sitrassa työtä sen eteen, että kansainvälinen media 
hoksaa vihdoin yhdistää kiertotalousyritykset yhdeksi varteenotet-
tavaksi ratkaisuksi ilmastonmuutokseen. 
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Q&A

Ekonomistin tehtävä Finnfundissa on  
uusi, aloitit tammikuun alussa. Mikä on 
toimenkuvasi ja miksi hait tehtävää?
Tehtäväni on seurata kohdemaiden ja -yritysten 
taloudellisia ja poliittisia riskejä osana hankevalmis-
telua ja salkunhallintaa. Lisäksi tuotan investointi-
toimintaan ennakoivaa tietoa siitä, missä maissa ja 
markkinoilla kannattaa olla mukana. 

Kohdemaita ja sektoreita on toki seurattu aikai-
semminkin, mutta nyt sitä haluttiin tehdä entistä 
systemaattisemmin. Sijoitusten kannattavuutta, 
vastuullisuutta ja kehitysvaikutuksia arvioivat asian-
tuntijatiimimme käyvät lisäksi paikan päällä, joten 
investointipäätökset harkitaan hyvin tarkkaan. 

Paikka kiinnosti minua erityisesti siksi, että 
Finnfund on Suomen kontekstissa ainutlaatuinen 
toimija, jolla on 40 vuoden kokemus vaikuttavuus-
sijoittamisesta kehitysmaissa. Tehtävä on myös 
haastava, sillä kohdemaita on paljon, eikä kaikissa 
maissa ole esimerkiksi luotettavaa tilastointia. EU:n 
uudistuva kehitysrahoitusarkkitehtuuri ja vaikut-
tavuussijoittamismarkkinan kasvu tuovat työhön 
oman kiinnostavan lisänsä.

Sinulla on runsaasti kenttäkokemusta 
esimerkiksi Afrikasta. Mitä olet oppinut  
näistä toimintaympäristöistä?
Logiikka on hyvin erilainen. Ei voi sanoa, etteivätkö 
asiat toimisi, vaan että ne toimivat eri tavalla. Olisi 

suotavaa, että päivittäisimme käsityksemme kehit-
tyvistä maista tälle vuosikymmenelle. Esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen seuraukset ovat näissä maissa 
monesti arkipäivää, ja uuteen tilanteeseen kaivataan 
konkreettisia ratkaisuja. Näitä voisivat tarjota vaik-
kapa suomalaiset yritykset. 

Nuori, koulutettu ja urbaani väestö on myös hyvin 
ajan hengessä kiinni. Esimerkiksi mobiiliteknolo-
giaa käytetään arjessa usein jopa enemmän kuin 
Euroopassa. 

Ylipäätään maiden kasvava väestö ja yhä 
useamman nousu keskiluokkaan tarjoaa 
valtavasti bisnespotentiaalia. Finnfund vaatii, 
että rahoitettavat hankkeet ovat vastuullisia, 
vaikuttavia ja kannattavia. Miten tämä 
varmistetaan?
Finnfund on tehnyt vaikuttavuusinvestointeja jo pal-
jon ennen kuin termi edes keksittiin. Vaikuttavuus-
sijoittamisen tarkoituksena on tuottaa taloudellisen 
tuoton lisäksi positiivisia ja mitattavia vaikutuksia 
ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tavoiteltavat vaiku-
tukset voivat liittyä esimerkiksi uusien työpaikkojen 
luomiseen tai ilmastonmuutoksen hillintään. 

Jokaisen hankkeen vastuullisuus, vaikuttavuus  
ja kannattavuus varmistetaan huolellisen ennakko-
valmistelun ja kentällä tapahtuvan havainnoinnin ja 
mittaamisen avulla. Arviointi jatkuu hankkeen koko 
elinkaaren ajan.

Kehitysrahoittaja Finnfundin ekonomisti Minna Kuusisto 
kehottaa yrityksiä päivittämään riskikäsityksiään ja 
lähtemään rohkeasti kehittyviin maihin.
 Minna Kalajoki  Finnfund

Finnfund vaatii 
sijoituksiltaan vaikuttavuutta
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Finnfund 

Finnfund tarjoaa kehittyvien ja alhaisen tulotason maiden yrityk-
sille riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja, välirahoitusta 
sekä investointiosaamista. Suomen valtio omistaa Finnfundista 
lähes 95 prosenttia.

Sijoitustoiminnan päätoimialoja ovat puhdas energiantuotan-
to, kestävä maa- ja metsätalous sekä rahoituspalvelut. Lisäksi 
sukupuolten välinen tasa-arvo ja ilmastotoimet painottuvat.

Finnfund tekee vuosittain noin 20–30 uutta investointia yh-
teensä noin 200–250 miljoonalla eurolla. Yli kaksi kolmasosaa 
investoinneista kohdistuu Afrikkaan ja Aasiaan.

Antaisitko esimerkin onnistuneesta 
vaikuttavuusinvestoinnista?
Väli-Amerikan El Salvadorissa käynnissä oleva kym-
menen aurinkovoimalan rakentamishanke on pysty-
nyt tarjoamaan nuorille työpaikkoja, mikä on paras 
tapa ehkäistä jengiytymistä ja jengien vaikutusvallan 
kasvua. Lisäksi voimalakokonaisuus vähentää hiili-
dioksidipäästöjä jopa 175 000 tonnia vuodessa.

Etiopialainen EthioChicken-hanke on luonut 
runsaasti työpaikkoja myös naisille ja parantanut 

alueellista ruokaturvaa erittäin köyhässä maassa. 
Kananpojat myydään paikallisille kasvattajille ja 
lopulta takapihoille. Hankkeen koko arvoketjun on 
laskettu vaikuttavan positiivisesti noin 1,3 miljoo-
naan etiopialaiseen kotitalouteen. 

Mikä on yksityisten yritysten rooli kehittyvien 
maiden suurien haasteiden ratkaisussa?
Se on ratkaiseva; yrityksiä tarvitaan ehdottomas-
ti. Vaikka meillä on kehityspoliittinen mandaatti 
emmekä suoraan edistä suomalaista vientiä, voimme 
luoda yhteyksiä suomalaisten yritysten ja kohdemai-
demme yritysten välille. 

Hankkeidemme joukossa on useita sellaisia, joissa 
suomalainen yritys on valikoitunut esimerkiksi 
teknologiatoimittajaksi. 

Kehottaisin yrityksiä luomaan yhteyksiä erityisesti 
kehittyvien maiden koulutettuihin nuoriin, sillä heil-
lä on osaamista ja toimintaympäristön tuntemusta. 
Näissä maissa on vielä paljon tyydyttämättömiä tar-
peita. Lisäksi käsitystä kehittyvien maiden riskeistä 
tulisi päivittää. Riskit koetaan usein suuremmiksi 
kuin mitä ne todellisuudessa ovat. Yrityksillä pitäisi 
olla rohkeutta hakea kasvua, ja junaan pitäisi uskal-
taa hypätä nyt, ennen kuin se porhaltaa ohi. 

Yhteyksiä kannattaa luoda 
erityisesti kehittyvien maiden 

koulutettuihin nuoriin.
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Hallitusohjelmassa asetettiin kun-
nianhimoinen tavoite viennin ja 
kansainvälistymisen kasvusta. 
Viennin ja kansainvälisen kasvun 

ohjelmaa lähdettiin rakentamaan viime kesänä 
heti hallitusneuvottelujen päättymisen jälkeen, 
ja ohjelman valmistelussa haluttiin alusta asti 
antaa ääni ja ohjelman omistajuus niille, jotka 
viennin ja kasvun synnyttävät: yrityksille.

Pyöreän pöydän keskusteluihin kutsuttiin 
mukaan yrityksiä ja järjestöjä kertomaan viennin 
pullonkauloista ja tarpeista julkisten palvelujen 
ja rahoituksen kehittämiseksi. Tilannekuva oli 
selkeä: kasvun haasteet liittyvät ekosysteemei-
hin, kansainvälistymispalveluihin, rahoitus-
tarjontaan ja ilmastoratkaisuihin. Ohjelman 
tavoitteeksi asetettiin luoda vaikuttavat ratkaisut 
haasteisiin niin, että suomalaisten yritysten ei 
tarvitse lähteä takamatkalta maailmalle kansain-
välisiin kilpailijoihinsa verrattuna.

Suomi tarvitsee sekä uusien vientiyritysten 
määrän kasvua että nykyisten vientiyritysten 
viennin merkittävää kasvattamista. Tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää muun muassa koko-
naistarjoamien rakentamista, sillä yksittäinen 
pk-yritys on usein liian pieni vastaamaan suuren 
markkinan tarpeisiin. Tässä apuna toimii erityi-
sesti Business Finland, jolla on verkostoissaan 
sekä isoja että pieniä yrityksiä, ja joka tuntee eri 
toimijoiden vahvuudet. Yritysryhmät ovat yhdes-
sä kilpailukykyisempiä globaaleilla markkinoilla, 
kun osaamiset täydentävät toisiaan.

Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on monelle 
suomalaiselle yritykselle globaali markkinamah-

dollisuus. Tähän liittyy myös rahoitusmahdol-
lisuuksia: muun muassa EU:n Green Deal lupaa 
merkittävää rahoitusta yrityksille. Toimialat val-
mistelevat parhaillaan vähähiilisyystiekarttoja. 
Niiden toteuttamiseen tarvitaan resursseja, joita 
EU voi tarjota. Rahoituksen hakemisen neuvon-
taan tullaan myös satsaamaan Suomessa.

Kansainvälistymispalveluiden tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden parantaminen on yksi ohjel-
man keskeisistä tavoitteista. Yrityksiltä saadun 
palautteen myötä teimme parannuksia muun 
muassa palveluketjuun, jonka tulee olla laadukas 
ja katkeamaton maakunnista maailmalle asti. 
Yritykset arvostavat Team Finland -asiantun-
tijoiden läsnäoloa viennin kohdemaissa, joten 
palveluja lisätään sinne, missä niitä tarvitaan ja 
missä niiden vaikuttavuus on kaikkein suurin. 
Kotimaan asiakaspalveluverkostoa kehitetään 
tiivistämällä yhteistyötä kuntien yrityspalvelui-
den kanssa.

Ohjelma toimii yritysten ja julkisen sektorin 
yhteisenä johtamisvälineenä kansainvälistymis-
palveluiden kehittämiselle, uusien toimenpitei-
den käynnistämiselle sekä yhteisten tavoitteiden 
asettamiselle ja seurannalle. Ohjelma kestää 
hallituskauden ja sen etenemistä arvioidaan vuo-
sittain budjettiriihen yhteydessä. Kuuntelemme 
herkällä korvalla myös yrityskenttää, ja pyrimme 
korjausliikkeisiin, kun niille on tarvetta. Palve-
luita kehitetään yritysten tarpeisiin ja yhdessä 
yritysten kanssa.

Vientiä kasvattamassa

Puheenvuoro

Ilona Lundström

Palveluketjun 
tulee olla 

laadukas ja 
katkeamaton 
maakunnista 
maailmalle 

asti. 

Ylijohtaja
työ- ja elinkeinoministeriö 
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Malesiassa ei sanota ei

Missä kerroksessa itse asut, 
Suomen edustuston Team Finland 
-koordinaattori Eero Väisänen? 
Asun aika korkealla, kerros on 24., tai oike-
astaan 23A, koska kiinalaiset eivät pidä nu-
merosta ”neljä”. Sana muistuttaa ilmeisesti 
kiinaksi liiaksi ”kuolemaa”, Väisänen kertoo 
puhelimitse Kuala Lumpurista.

Hetkinen, kiinalaiset? Miten he 
liittyvät Malesian pääkaupungin 
kaksoistorneihin?
Ne ovat usein malesiankiinalaisten rakenn-
uttamia. Kiinalaisen kulttuurin merkitys on 
täällä vahva, he ovat kolmannes väestöstä ja 
ovat olleet pitkään liike-elämän ja talou-
den eliittiä niin rakennusbisneksessä kuin 
sijoittamisessakin. 

Millainen siellä on paikallinen 
bisneskulttuuri muuten?
Hyvinkin helposti lähestyttävä ja globaali. 
Liiketoimintaympäristö on avoin, sekä 
sääntelyn että kulttuurin osalta.

Onko jokin yllättänyt? 
Täällä ei sanota ”ei” mihinkään, mikä voi 
meille suorille suomalaisille olla hiukan 
hankalaa. Sitä ei pidetä hyväksyttävänä, 
kuten tällä suunnalla maailmaa monesti 
kulttuuriin kuuluu. Kun tämän tietää, niin 
ei se elämää haittaa ollenkaan. Muuten 
täällä ollaan hyvin avoimia ja suoria, mikä 
on aika hauska yhdistelmä. 

Malesian pääkaupunki Kuala Lumpur tunnetaan kaksoistornien 
kaupunkina, mutta niiden kerrokset voivat hämmentää. 
 Lotta Nuotio  Shutterstock

Kun joskus kuitenkin on pakko,  
niin miten sitten sanotaan ei?
Jos vaikka bisnesneuvottelujen vastapuo-
lesta ei kuulu mitään, niin se tarkoittaa, 
että kiitos ei. Varsinkin, jos luvataan 
palata heti asiaan ja ei palatakaan, niin 
se valitettavasti tarkoittaa, että ei tullut 
kauppoja. 

Kiinnittääkö siellä jokin muu  
huomion erityisesti?
Ihmisten ruokakeskeisyys, kaikki puhuvat 
ruoasta ja syömisestä! Vaikka nuude-
lit ja uppopaistettu kana ovat yhä kova 
juttu, voisi täällä olla kasvavat markkinat 
suomalaiselle superfoodille, esimerkiksi 
marjoille. Luonnonmukaisia, vähän kal-
liimpia niche-elintarvikkeita ei ole paljoa 
saatavilla ja keskiluokka vaurastuu ja tie-
toisuus lisääntyy. Terveelliset elämäntavat 
yleistyvät, luksus- ja elintasotuotteet sekä 
-palvelut kasvavat. 

Mille muulle osaamiselle  
olisi siellä kysyntää?
Nostaisin esiin kiertotalousosaamisen 
erityisesti, waste to energy -teknologian ja 
laajemminkin ympäristöystävälliset tek-
niikan ratkaisut. Täällä on asetettu kovat 
kestävän kehityksen tavoitteet. Malesia-
han on ollut jätteenkäsittelystä kielteisellä 
tavalla tunnettu alue, vähän aikaa sitten 
tänne on niitä vielä tuotukin. Kaatopaikat 
ovat täynnä, polttolaitoksille ja jätteen-
käsittelylle on suuri kysyntä. 

• Väkiluku: 32,5 milj.
• BKT: 369,5 mrd USD (2019)
• Talouskasvu: 4,5 % (2019)

KAUPPA 
	

• Suomen viennin arvo 
Malesiaan: 138 M€ (2018)

TÄRKEIMMÄT VIENTIARTIKKELIT: 

• koneet ja laitteet (palvelut 
kasvava osa, eivät näy tullin 
tilastoissa)

	

• Malesian tuonnin arvo 
Suomeen: 272 M€ (2018)

TÄRKEIMMÄT TUONTIARTIKKELIT: 

• elektroniikkatuotteet ja  
osat (puolijohteet)

• kemikaalit (orgaaniset)
• kumi

Malesia
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Kehitys-Utveckling on ulkoministeriön julkaisema  
globaalikysymysten aikakauslehti.

on uudistunut!
Kehitys-Utveckling
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