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Vientitakuulla työtä

Elvytys tuo miljardi
mahdollisuudet

Mercosursopimus 
on vaakalaudalla

Mitä 
nyt EU?



Pellolta Wembleyn 
nurmen alle

 ”Wembleyn stadionin nurmen alla 
on Soil Scoutin sensorijärjestel
mä, joka kertoo reaaliaikaisesti 
kentän olosuhteet. Sen ansiosta 

kenttämestari voi hienosäätää niitä vaikka puoliajalla 
kentän eri osia kastelemalla. Samanlaisia järjes
telmiä on myös esimerkiksi USA:ssa New England 
Patriotsin ja New York Metsin stadioneilla sekä 
maailman huippugolfkentillä.

Soil Scoutin tarina lähti liikkeelle ulvilalaisen 
maanviljelijä Johannes Tiusasen ajatuksesta, että 
viljelyssä pitäisi olla menetelmä monitoroida maan
alaista tietoa. Hän teki väitöskirjansa radioaaltojen 
etenemisestä maan alla. Sen perustalle Soil Scout 
on kehittänyt maailman ensimmäisen langattoman 
maaperäsensorin, joka pystyy mittaamaan reaaliai

kaisesti maaperän kosteutta, lämpötilaa ja suola
pitoisuutta. 

Nyt yhtiöllä on patentti teknologiaan, joka mah
dollistaa tiedonsiirron langattomasti jopa kahden 
metrin syvyydestä. Käyttäjä voi monitoroida tilan
netta reaaliajassa ja tarvittaessa vaikka integroida 
sen esimerkiksi kastelujärjestelmään.

Alkuvaiheessa ajatus oli, että pyrimme luomaan 
maanviljelyyn parhaat kasvatusolosuhteet. Maan
viljelyssä markkina ei kuitenkaan ollut vielä valmis 
tällaiselle, mutta yllättäen meille alkoikin tulla kyse
lyitä urheilu ja golfpuolelta. Niinpä osallistuimme 
USA:ssa Golf Industry Show:hun vuonna 2016, josta 
löysimme urheilupuolella toimivan kumppanin. 
Heidän kanssaan olemme päässeet maailman huip
puareenoille.

– Soil Scoutin teknologia 
mahdollistaa tiedonsiirron 
langattomasti jopa 
kahden metrin syvyydestä, 
toimitusjohtaja Jalmari Talola 
havainnollistaa.
KUVATTU LAUTTASAARESSA HELSINGISSÄ.
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Kuka
Jalmari Talola 

Toimitusjohtaja 

Mitä 
Patentoitu maailman ensimmäisen 

langaton maaperäsensori 

Mikä
Soil Scout Oy

Markkinat
Useiden Euroopan maiden lisäksi muun 
muassa USA, Etelä-Afrikka, Hong Kong, 

Singapore, Uusi-Seelanti, Australia



Urheilussa ja golfissa kentänhoitajat ovat agrono
meja, jotka haluavat tuottaa kaikissa olosuhteissa 
peliareenoille huippulaatui sen nurmikon. Emme 
kuitenkaan ole unohtaneet maataloutta, siellä on 
meille merkittävin potentiaali. Fokus on korkean 
lisäarvon viljelyskasveissa kuten mansikoissa, 
marjoissa ja vihanneksissa. Kohde alueena on ennen 
kaikkea Kalifornia. 

Kansainvälisten markkinoiden saavuttamisessa 
oikeiden kumppanien löytäminen on ratkaisevaa. 
Kesällä onnistuimme tekemään jälleenmyynti
sopimuksen Yhdys valtoihin ja maa on jo suurin 
markkina alueemme. 

Uskon, että pian saamme solmittua globaalit 
kumppanuudet johtavien toimittajien kanssa ja maa
ilmanlaajuiset myyntiresurssimme moninkertais
tuvat. Niistä keihäänkärkenä on maailman toiseksi 
suurin golf ja urheilupuolen kastelujärjestelmien 
toimittaja Rain Bird. Tulevaisuus näyttää hyvältä, 
tänä vuonna saavutamme yli 50 prosentin kasvun.”

Jalmari Talola 
Toimitusjohtaja  
Soil Scout 
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Oodi monimutkaiselle maailmalle

JULKAISIJA Ulkoministeriö PÄÄTOIMITTAJA Lotta Nuotio, puh. 0295 351 505 TOIMITUSSIHTEERI Miia Vihola, puh. 0295 350 680  
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Sami Laakso/legendium, puh. 050 304 2825 TOIMITUSNEUVOSTO Ilkka-Pekka Similä/um, Laura Kamras/um, 
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Pääkirjoitus

Pakko myöntää, että tämänkertaisen lehden hieno punainen lanka oli osit
tain sattuma. Tahoillaan moni kirjoittaja ja haastateltava päätyi korosta
maan samaa asiaa: maailman monimutkaisuutta. Sille on kärjistävässä ja 

asioita liikaakin yksinkertaistavassa nykyilmapiirissä selvästi kysyntää. 
Yksinkertaistamisen ja monimutkaisuuden suhde näkyy Teemajutussamme 

brexitin jälkeisestä elämästä EU:ssa. EUeroon päädyttiin paljolti räikeidenkin 
yksinkertaistamisten takia. Nyt onkin koottavana tosielämän monimutkainen 
palapeli sekä uudessa kauppasuhteessa Britannian kanssa että siinä, miten EU 
uudessa tilanteessa järjestäytyy. 

Palapelistä kirjoittaa myös alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahti, joka toivottaa 
paluun peruspeliin tervetulleeksi. Sitähän kansainvälinen yhteistyö on, välillä 
melkein mahdottomalta tuntuvaa asioiden yhteensovittamista. Kärsivällisyyttä 
ja yhteistyötä tarvitaan repivän tempoilun sijaan.

Kärjistäminen ja yksinkertaistaminen vaivaavat myös vaatimuksia, joita esi
tetään EU:n ja Mercosurmaiden kauppasopimukselle. Kovaa kauppapolitiikkaa 
palstalla kerrotaan lisää siitä, miksi sopimuksella kiristäminen tuskin auttaisi 
ympäristönsuojeluakaan. Pikemminkin päinvastoin. 

Monimutkainen kokonaisuus on myös Afrikka. Sitäkin saatetaan yhä kaukaa 
katsoa yksinkertaisena monoliittina, vaikka kyse on ennemminkin mosaiikista, 
kuten komissaari Jutta Urpilainen kuvaa Lähikuvassahaastattelussa. 

Mosaiikin tai palapelin monimutkaisuuden taakse ei silti saa piiloutua.  
Popularistiseen yksinkertaistamiseen parasta lääkettä on selittää asiat toden
mukaisesti ja luettavalla tavalla, jolla ne tulevat ymmärretyiksi. Sitä mekin 
Kauppa politiikkalehdessä yritämme. 

Mutta onnistummeko? Sitäkin voit kommentoida lukijakyselyssämme.  
Lyhyt kysely löytyy verkkosivuiltamme www.kauppapolitiikka.fi. Siihen on  
mahdollista jättää myös palautetta ja toiveita käsiteltävistä aiheista sekä  
kommentoida Kauppapolitiikan somekanavia.

Kiitos vielä kuluneesta vuodesta ja parempaa uutta vuotta 2021 meille kaikille! 

Lotta Nuotio
päätoimittaja
@nuotiolotta

ClimateCalc CC-000025/FI
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Koottua tietoa EU:n kaupasta 

Euroopan komissio on julkaissut 
Access2Marketspalvelun, johon on 

koottu kaikki yrityksille oleellinen tieto vien
nistä EUalueelta ja tuonnista EUalueelle. 
Palvelun pääasialliset kohderyhmät ovat 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset 
EU:ssa sekä kauppakumppanimaissa.

Palvelu tarjoaa EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa käytävään kauppaan liittyvää tietoa 

sekä yleiskuvan kansainvälisen kaupan ken
tästä käyttäjäystävällisessä muodossa.

Access2Marketspalvelusta löytyvät 
tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi tul
leista, veroista ja alkuperäsäännöistä 
kaikissa EUmaissa sekä yli 120 mark
kinaalueella eri puolilla maailmaa.

Lisäksi palvelussa on tietoja kau
pan esteistä ja kauppatilastoista, 

kauppasopimuksista, 
erilaisia käytännön 

oppaita ja myös yritys
tarinoita esimerkeiksi.

Lyhyet

Kehitysyhteistyö ja ulkomaankauppaministeri 
Ville Skinnari ja elinkeinoministeri Mika Lintilä 

tekivät lokakuussa ensimmäisen ministerivetoisen, täy
sin virtuaalisen Team Finland vienninedistämisvierai
lun. Saksaan kohdistuneen virtuaalivierailun tavoitteena 
oli tiivistää suomalaisten ja saksalaisten yritysten suhtei
ta erityisesti akkuteollisuudessa, bio ja kiertotaloudessa 
ja terveyspalvelujen digitalisoinnissa.

Koronapandemian vuoksi myös viennin edistämisessä 
on otettu käyttöön digitaalisuuden mahdollisuudet ja on 
alettu kehittää uudenlaisia vienninedistämisen työkaluja. 
Tarve virtuaaliseen vienninedistämiseen on huomioitu 
myös hallituksen lisätalousarviossa, jossa ulkoministeri
ölle on suunnattu varoja virtuaalisen palvelualustan 
kehittämiseen. 

Tavoitteena on mahdollistaa virtuaalis
ten vienninedistämistilaisuuksien ja 
Suomen kyvykkyyksien esittelemi
nen uudella tavalla sekä kartoittaa 
edellytyksiä koota yhteen myös 
muita elinkeinoelämän kannalta 
keskeisiä viranomaispalveluja.

Vienninedistäminen 
muuttui virtuaaliseksi

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

B2G vie suomalaista  
osaamista maailmalle

Ulkoministeriössä on aloitettu  
Business to Government (B2G) 

kokeilu, joka perustuu hallitusohjelman 
tavoitteeseen viennin ja taloudellisen 
kasvun luomisesta. B2Gkokeiluun on valittu 
kuusi temaattisen suurlähettilään johta
maa kokonaisuutta: koulutus, energia ja 
kiertotalous, kauppa ja kehitys, innovaatio, 
digitalisaatio ja uudet teknologiat sekä 
terveys ja hyvinvointi.

Kokeilulla halutaan vahvistaa Suomen ja 
suomalaisyritysten kykyä tarjota suoma
laiseen huippuosaamiseen perustuvia 
ratkaisuja aloilla, joita koskevissa päätök
sissä valtiollisilla toimijoilla ja kansainväli
sillä järjestöillä on tärkeä rooli. Se tarjoaa 
samalla mahdollisuuden edistää kaupan 
kautta kestävän kehityksen tavoitteita.

Tarkoitus on myös vahvistaa poikkihal
linnollista yhteistyötä Suomessa, kokeilu 
on kiinteä osa Team Finland verkoston 
työtä. Teemasuurlähettiläät toimivat oman 
vastuualueensa yhteyshenkilöinä muuhun 
valtionhallintoon, elinkeinoelämään ja 
sidosryhmiin. Tärkeänä tehtävänä on luoda 
nykyistä tavoitteellisempi yhteistyösuhde 
yritysten ja kansallisten Team Finland toi
mijoiden välillä aina maakunnista kohde
markkinoille saakka.

B2Gkokeilu kestää vuoden, eli 2021 
kesään saakka.
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M I N KÄ L A I N E N 
TA L OU S KÄY RÄ 
M E I TÄ  V UON NA 
2021 OD O T TA A? 

” Talouskehityksen ennusta
minen on nyt tavanomaista
kin vaikeampaa. Se riippuu 

voimakkaasti koronapandemian 
kehityksestä, jota taas ei osata en
nustaa. Toipumisen odotetaan ole
van hidasta, koska pysyvä ratkaisu 
pandemiaan ei ole vielä käsillä, 

vaikka lupaavia rokoteuutisia on saatu. 
Alkuvuodesta loiva kasvukäyrä näyttäisi siten 

todennäköisimmältä. Edessä on hidas toipumi
nen taantumasta, jos pandemiatilanne pysyy sa
mankaltaisena. Epävarmuus varjostaa kuitenkin 
jo aivan lähitulevaisuutta. Jos toimivia rokotteita 
saadaan nopeasti markkinoille, niin yritysten ja 
kotitalouksien luottamus vahvistuu ja uskalle
taan taas kuluttaa ja investoida. Silloin kasvu voi 
olla voimakkaampaakin. 

Kestävämmin toivutaan vasta, kun saadaan py
syvä ratkaisu tilanteeseen. Riski taloustilanteen 
nopeasta pahenemisesta on puolestaan ilmeinen, 
jos tartunnat alkavat lisääntyä voimakkaasti.  

Erityisesti palveluiden kulutus reagoi voimak
kaasti virustilanteiden vaihteluihin. Lisäksi 
uudet tiukat rajoitustoimet aiheuttaisivat talou
dellisia tappioita.

Pandemian aiheuttama talouskriisi on hyvin 
ainutlaatuinen, se on toistaiseksi ollut leimal
lisesti palveluvetoinen taantuma. Palveluiden 
liikevaihto supistui Suomessa keväällä paljon 
voimakkaammin kuin teollisuus. Meillä talous
kehitystä määrittää se, että täällä tuotetaan ja 
täältä viedään paljon investointihyödykkeitä eikä 
tuoteta kovin paljon kulutushyödykkeitä. 

Toisaalta pandemian globaali luonne näkyy 
viiveellä teollisuustuotannossamme. Se alkaa  
vaikuttaa Suomen vientiin kohdistuvaan kysyn
tään, kun investoinnit vientimarkkinoilla 
hyytyvät. Siksi ulkomaankaupan kehitys näyttää 
lähivuosina vaimealta. 

Meri Obstbaum
Ennustepäällikkö

Suomen Pankki 

Iso kysymys

Loivalta kasvukäyrältä näyttää mutta  
sitäkin varjostaa epävarmuus.
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Kauppapolitiikan video
sarjassa asiantuntijat 

Suomen edustustoista maailmal
la kertovat, miten Suomeen ja 
suomalaisuuteen liitetään paljon 
myönteisiä asioita ja mielikuvia. 

Suomesta kiinnostavat esi
merkiksi teknologiset vahvuudet 
ja yhteiskunnalliset innovaatiot, 
koulutus ja hyvä hallinto. Suomeen 
liitetään usein myös tasaarvo, 
puhdas luonto ja ekologisuus. 

Myönteiset mielikuvat voivat 
auttaa yrityksiä vientiponnisteluis
sa, joten kannattaa 
hyödyntää Suomen 
vahvaa maakuvaa 
liiketoiminnassa.

Lyhyet

NordicHub luo  
yhteyksiä Pohjoismaissa

Lue l isää verkosta:  team-finland.f i

NordicHubverkosto auttaa yrityksiä kasvamaan pohjoismaisille 
markkinoille, toimimalla sillanrakentajana Pohjoismaiden yritysten, 
klustereiden ja eri verkostojen välillä. 

NordicHubin puitteissa järjestetään koulutuksia yhteistyökump
paneille, toteutetaan verkostoitumistapahtumia ja järjestetään 
vienninedistämismatkoja. Tavoitteena on lisäksi käynnistää yhteis
pohjoismaisia hankkeita.

Verkostoa koordinoi kansainvälistymispalveluihin 
erikoistunut Viexpo, joka hyödyntää alueiden vahvin
ta osaamista ja kehittää palvelu ja vientiverkostoa 
pohjoismaisille markkinoille.

Verkkolehdessä kirjoittajaksi: Team Finland –verkosto

 Seuraa meitä  
 Twitterissä! 

Saat tietoa verkostomme 
asiantuntijapalveluista, 
rahoituksesta ja tapahtumista.
@TeamFinlandfi

Yritys, hyödynnä 
Suomen maakuvaa!

Natural link from the Nordics to the world

Podcastissa vaihtoehtoiset tulevaisuudet 

Business Finlandin podcastsarja Vaihtoehtoiset 
tulevaisuudet on jatkunut syksyn mittaan neljän uuden 
jakson verran.

Uudet jaksot käsittelevät suomalaisten yritysten 
menestymisen kannalta keskeisiä teemoja. Niitä ovat kilpailukyky, 
uudistuminen, talouskasvu koronan aikana sekä kestävä kehitys 
uudistumisen ja kasvun lähteenä. 

Business Finlandin asiantuntijoiden lisäksi kuullaan  
Soil Scoutin toimitusjohtaja Jalmari Talolaa, Swappien  
toimitusjohtaja Sami Marttista, Koneen ympäristöjohtaja  
Hanna Uusitaloa ja Nokian innovaatiojohtaja Tuuli Ahavaa.

Vastaa lukijakyselyyn! 

Kauppapolitiikkalehti  
ja Kauppa politiikka.fi 

haluavat tarjota painavaa asiaa 
mielenkiintoisella ja oivaltavalla 
tavalla, joka koskettaa ihmisten ja 
yritysten arkipäivää. 

Miten olemme onnistuneet ja 
miten lehteä ja verkkosivuja  
voisi kehittää? 

Vastaa lukijakyselyyn ja vaikuta.  
Kauppapolitiikka.fi
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Laivauskäsikirja on kattava suomenkielinen palvelu, joka 
tarjoaa tietoa 190 maan keskeisistä tuontimääräyksistä. 

Käsikirja on räätälöity vastaamaan suomalaisen  
tavaraviejän tarpeita viennin eri vaiheissa. 

Se kertoo esimerkiksi vaatimuksista ja rajoituksista,  
joita tulisi ottaa huomioon tiettyyn maahan tavaravientiä 

suunnitellessa, jotta tuotteet saadaan sujuvasti  
ja kustannustehokkaasti ostajalle. 

Palvelun käyttäjät pääsevät käsiksi myös päivitty
vään maa ja vientitietoon, joka sisältää ajankohtaista 

tilastotietoa Suomen ja kohdemaan välisestä viennistä. 
Käsikirja tarjoaa myös talous, väestö ja  

työmarkkinatietoa maittain.
Business Finlandin tuottama palvelu on saatavilla 

maksuttomassa verkkopalvelussa. Tutustu ja rekisteröidy 
Laivauskäsikirjaan osoitteessa  

www.businessfinland.fi/laivauskasikirja.

Laivauskäsikirja  
tarjoaa tietoa tavaraviejälleLue verkosta: 

Team Finland 
10 vuotta 

Itä-Afrikassa 
Team Finland yhteistyö 

saavuttaa Keniassa ja itäisessä 
Afrikassa 10 vuoden rajapyykin, 

kun kaksivuotisena kokeiluna 
perustettu Business Finlandin 

Nairobin toimisto täyttää pyöreitä. 
Vuodet ItäAfrikassa ovat osoit
taneet bisneskulttuurin olevan 

paljon lähempänä eurooppalaista 
kuin luullaan. Lue lisää  
Johanna Siikin jutusta: 

Ulkoministeriön Finnpartner
shipliikekumppanuusohjelma tukee 
yritysten hankkeiden vastuullisuutta 
tärkeänä osana toimintaansa. Ohjel
ma tarjoaa veloituksetta neuvontaa 
ympäristö ja yhteiskuntavastuu
seen sekä ihmisoikeuksiin liittyvissä 
kysymyksissä. Monet yritykset ovat 
kokeneet vapaaehtoisen neuvonnan 
hyödylliseksi, erityisesti kehitys
maaympäristössä toimiessaan. 

Alkuvuodesta 2021 lähtien 
Finnpartnershipin verkkosivuilta 
on saatavilla myös mobiilioppimis
kurssi ”Vastuullista ja menestyvää 
liiketoimintaa”. Tietoa vastuullisuu
desta tarjoavat myös kuukausittaiset 
hakemustyöpajat, joita järjestetään 

vuonna 2021 yhteistyössä 
Business Finlandin ja 
Fingon kanssa. 

Finnpartnership tukee vastuullisuutta 

Esa Rantanen oli ensimmäinen työn-
tekijä Finpron Nairobin toimistolla ja 

palasi tauon jälkeen vuonna 2018 vetä-
mään uudistunutta Business Finlandia.

© JOHANNA SIIK

©
 FU

N
ZI



V
asta reilu vuosi sitten iloittiin EU:n 
ja Mercosurmaiden välisestä kaup
pasopimuksesta. Yli 20 vuoden neu
votteluissa oli päästy sopimukseen, 
joka koskisi lähes 800 miljoonaa 
ihmistä ja vapauttaisi yli 90 pro

senttia osapuolten välisestä kaupasta. Tullimaksuja 
säästettäisiin huikeat neljä miljardia euroa vuodessa.

Komission arvioitiin esittävän sopimuksen allekir
joittamista tänä syksynä. Toisin kävi.

– Allekirjoitusprosessi on pysähdyksissä. Euroo
pan parlamentin on vielä hyväksyttävä sopimus ja 
Euroopan komissio näkee, ettei parlamentti sitä ny
kymuodossaan hyväksy. Myös joukossa EUjäsenmai
ta kritiikki on kasvanut, sanoo kaupallinen neuvos 
Kent Wilska ulkoministeriöstä.

Wilska on tehnyt sopimuksen kanssa töitä tavalla 
tai toisella koko sen pitkän, nyt jo lähes neljännes
vuosisadan taipaleen. 

Kauan kestäneet neuvottelut voisi Wilskan mu
kaan kiteyttää niin, että ne ovat olleet tasapainot
telua teollisuuden ja maatalouden välillä, sekä EU:n 
sisällä että neuvotteluosapuolten välillä.

– Kun on haluttu parempaa pääsyä eurooppalai
selle teollisuudelle Mercosurin markkinoille, niin on 
jouduttu sitä vastavuoroisesti antamaan erityisesti 
eteläamerikkalaisille maataloustuotteille EUmark

kinoille. Intressit myös unionin sisällä ovat ristirii
taiset. Nykysopimukseen tasapaino vihdoin saavutet
tiin, Wilska sanoo.

Kaikki siis näytti lopultakin olevan valmista, mutta 
sitten laajat metsäpalot levisivät Amazonin alueella.

 
Maatalous ja ympäristö linkittyvät
Amazonilla metsäpalot ovat jokavuotisia ja niitä on 
aiempina vuosina saatu kuriin. Viime kesänä palot 
kuitenkin ryöstäytyivät käsistä ja Brasilian hallinnon 
välinpitämätön reagointi sai maailmanlaajuisen 
huomion. Yhdessä yhä pahemmaksi äityvän ilmas
tohuolen kanssa niin poliitikot kuin kansalaisetkin 
alkoivat vaatia äänekkäämmin alueen metsien 
pelastamista.

Tilanne nosti Mercosursopimuksen uudelleen 
keskelle poliittista vääntöä. Siinä metsäpaloista on 
tullut myös poliittinen lyömäase maille, joille maata
lous on herkkä asia ja jotka olivat aiemminkin olleet 
kriittisellä kannalla sopimuksen suhteen. Erityisesti 
näihin ovat kuuluneet Ranska, Itävalta ja Irlanti. 

– Tilanne on aika raadollinenkin. Aiemmin ympä
ristövaatimukset eivät olleet neuvotteluissa maata
loutta painottavien maidenkaan agendalla läheskään 
samassa mittakaavassa kuin tällä hetkellä, vaikka 
ympäristö on aina linkittynyt monin tavoin vahvasti 
maatalouteen, Wilska katsoo. 

EU:n ja Mercosur-maiden kauppasopimus on vaakalaudalla 
Amazonin metsäpalojen vuoksi. Jos sopimus kaatuu, vie se 
mukanaan paljon hyvää niin talous- kuin ympäristöasioissakin.
 Lotta Nuotio  AFP / Lehtikuva

Paloiko Mercosur-sopimus 
sademetsän mukana?

Kovaa kauppapolitiikkaa
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MERCOSUR-SOPIMUS

Amazonin 
metsäpalot nostivat 

Mercosur-sopimuksen 
keskelle poliittista 

vääntöä.

80 %

Mercosur alueen 
osuus Latinalaisen 
Amerikan BKT:sta

Tullialennusten 
tuoma säästö 
vuodessa

MILJARDIA
EUROA

Osapuolten kaupasta 
vapautuva osuus

Mercosur-maat:  
Brasilia, Argentiina, Paraguay, Uruguay

4
90+  %

855 000 TYÖPAIKKAA
Syntyneet EU:sta Brasiliaan suuntautuvasta 
viennistä, (jota sopimus lisäisi entisestään).
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Jokainen uusi vaatimus kasvattaa 
riskiä koko sopimuksen kaatumiseen.

Kovaa kauppapolitiikkaa

Ympäristö ja ilmastohuoli on aiheuttanut sen, 
että Mercosursopimusta halutaan käyttää myös 
vipuvoimana edistämään metsiensuojelua. Tämä on 
ymmärrettävää, mutta samalla Amazonin tilanne 
ryösti kiinnostuksen itse sopimuksen ytimeltä, eli 
taloudelliselta yhteistyöltä.

– Itse sopimus ja mitä se sisältää on jäänyt 
takaalalle, ja osa nyt esitettävistä vaatimuksista ei 
perustu mitenkään sopimuksen tai kansainvälisen 
järjestelmän todellisuuteen. Ikävä kyllä keskustelu 
vilisee köykäisiä hutaisuja ja virheitä, Wilska sanoo.

Vaatimuksia sanktioista
Yksi vaatimuksista on sanktioiden liittäminen sopi
mukseen. Jos metsien tilannetta ei paranneta, niin 
sanktioilla voidaan pakottaa.

Vaatimus on mielenkiintoinen, sillä missään 
kestävän kehityksen kansainvälisissä sopimuksissa 
ei ole taloudellisia sanktioita, ei työelämän normien, 
ympäristönsuojelun tai edes Pariisin ilmastosopi
muksessa. Sopimukset perustuvat viime kädessä 
pitkälti siihen, että suvereenit valtiot noudattavat 
vapaaehtoisesti tekemiään sitoumuksia.

Kriitikot kuitenkin väittävät, että sanktioiden 
puute Mercosursopimuksessa vesittää Pariisin 
ilmastosopimuksen.

– Päinvastoin! Sopimus vahvistaa Pariisin sopi
muksen tavoitteita, osapuolet sitoutuvat kauppa
sopimuksessa sen toimeenpanoon. Presidentti Jair 
Bolsonarohan oli vihjannut irrottautuvansa Pariisin 
sopimuksesta, mutta Mercosursopimuksessa Brasi
lia vahvistaa sitoutuvansa siihen, Wilska sanoo.

Eikö tässä silti olisi mahdollisuus vähän vielä 
kiristää ruuvia ja painostaa toista sopimusosapuolta 
metsiensuojeluun?

– Kiristys on uhkapeliä. Saadaanko sillä jotain 
lisää? Suomena ja EU:na emme halunneet lähteä 
sille tielle. Olemme halunneet sen sijaan yhteistyötä 

ja että sopimus asettaisi puitteet sille. Joskus myös 
tuntuu unohtuvan, ettei EU voi noin vain sanella 
lisäehtoja jo neuvoteltuun sopimukseen. Myös vasta
puolella voi olla vaatimuksia, Wilska muistuttaa.

Kauppaa joka tapauksessa
Jokainen uusi vaatimus kasvattaa myös riskiä koko 
sopimuksen kaatumiseen. Se olisi Wilskasta ehdot
tomasti huonoin vaihtoehto, myös ympäristölle ja 
ilmastolle. Kauppaa kun käydään joka tapauksessa.

– Samoja tuotteita Mercosuralueelta viedään 
myös Kiinaan ja Yhdysvaltoihin ja käytetään koti
maisesti. Eikö sopimuksen kaatamisen sijaan olisi 
järkevämpää kytkeä Mercosurmaat meidän järjes
telmäämme dialogin ja yhteistyön kautta, hän kysyy.

Sopimusta tai ei, Mercosuralue on jo joka tapauk
sessa EU:n iso kauppakumppani. Sieltä on tullut 
vuosia tavaraa kymmenillä miljardeilla euroilla, ja 
kauppa käy koko ajan.

Suomi on kannattanut sopimuksen pikaista 
allekirjoittamista ja voimaansaattamista, sillä tullit 
poistuisivat esimerkiksi Suomen viennille tärkeiltä 
koneilta ja laitteilta. Mercosur vapauttaa toteutues
saan yli 90 prosenttia teollisuustuotteiden kaupasta.

– Suomen kaltaiselle maalle sopimuksen kaa
tuminen olisi iso menetys. Valmistava teollisuus 
ja palvelut hyötyisivät tästä sopimuksesta paljon, 
Mercosuralue on melkoisen tullimuurin takana. 
Teollisuudessa tullit ovat 10–20 prosenttia, joissakin 
teollisuustuotteissa jopa 30 prosenttia, Wilska sanoo.

Mitenköhän sopimuksen lopulta käy? Neljännes
vuosisata on pitkä aika kauppasopimusten neuvotte
lussa, saatikka yhden ihmisen uralla.

– Paljon työtä täytyy tehdä, jotta se ensi vuoden 
aikana allekirjoitettaisiin. Näyttää siltä, että tässä voi 
taas mennä useampi vuosi. Joka tapauksessa sopi
muksen mukainen kaupan vapauttaminen siirtymä
aikoineen vie vielä yli vuosikymmenen. 
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Olin tyytyväinen, kun Yhdysvaltojen 
presidentinvaaleissa vaakakuppi 
kääntyi selvästi demokraattien Joe 
Bidenin hyväksi. Tammikuussa 2021 

alkavaan presidenttikauteen kohdistuu kovia
kin odotuksia eri puolilta maailmaa. 

Itse odotan ennen muuta paluuta kansainvä
lisen kanssakäymisen ja ajoittain parjatun van
hanaikaisen diplomatiankin peruspalapeliin: 
kansainväliseen oikeuteen ja perussopimuksiin 
pohjautuvaa neuvottelua, keskustelua, vasta
puolen kuuntelua ja aitoa tahtoa etsiä ratkaisu
ja, jotka sopisivat mahdollisimman monelle. 

Ei pidä tietenkään olla naiivi. Palapelissä 
on satoja paloja, monet niistä kadoksissa tai 
muuttaneet muotoaan, joten kokoaminen ei 
tule olemaan helppoa. Myös USA:ssa kotimaiset 
prioriteetit ovat korkealla, mutta vallanvaihto
tiiminkin perusviesti on selvä. Eristäytyminen 
ei toimi eikä tuo hyvinvointia. 

En myöskään usko vain Yhdysvaltojen johta
juuden ihmeeseen, mutta tyhjiöille löytyy aina 
ripeästi ottaja. Suomi ja Euroopan unioni tar
vitsevat toimivaa transatlanttista yhteistyötä – 
ja ennustettavuutta. Transatlanttinen yhteistyö 
myötävaikuttaisi myös maailmantalouteen ja 
kaupan sujuvuuteen. 

Maailman kauppajärjestön WTO:n raken
teellinen kriisi on päässyt aivan liian syvälle, 
mitä kiista uuden pääjohtajan valinnasta vain 
pahentaa. Nyt jos koskaan WTO:n tulisi olla 
vedossa ja toimintakykyinen uudistaakseen 
rivakasti itseään ja keskittyäkseen sitten 

olennaiseen: maailmankaupan pelisääntöjen 
selkiyttämiseen ja tärkeiden neuvottelukierros
ten eteenpäinviemiseen. Kauppajärjestön toi
mivuus on kuitenkin kiinni vain ja ainoastaan 
sen jäsenmaista ja niiden politiikasta. Viime 
vuosina etusijalla ovat olleet ennen muuta omat 
edut ja kyseenalaiset koplaukset, joten voimme 
katsoa kaikki itseämme ja ennen muuta myös 
suurimpia jäsenmaita. Muutoksen aika on nyt.

Yhä jatkuva koronapandemia kiristää talo
utta ja hermoja. Maailmankaupan ja talouden 
luvut eivät tällä hetkellä ole aivan pohjaluke
missa, kun globaalin tavarakaupan arvioidaan 
laskevan ”vain reilun toistakymmentä prosent
tia” kuluvana vuonna. Tämäkään ei suuresti 
ilahduta. Talouden elvyttäminen on nyt ykkös
sijalla kaikkialla, ja Euroopan unionin talouden 
kasvu ja elvytyspakettia koskevaa valmistelu
työtä on myös Suomessa tehty syksyn mittaan. 
Elvytämme kestävästi ja vihreästi ja loikkaam
me kohti digitaalisempaa maailmaa. 

Elvytyksessä kansainvälisellä kasvulla on 
suuri merkitys, ja sitä kasvua haetaan suoma
laisten yritysten kanssa niin Euroopasta kuin 
muualta maailmalta. Suomessa on vajaat 70 000 
pkyritystä, jotka vievät tavaroita ja palveluita 
ulkomaille. Niin näiden kuin suurempienkin 
yritysten yhteistyökumppanina maailmalla on 
ulkomaanedustustoverkko, jota ulkoministeriö 
vahvistaa keväästä alkaen uusilla Team Finland 
erityisasiantuntijoilla – kaikilla mielessä vienti 
ja sen edellytysten petraaminen. 

Paluu peruspeliin

Kolumni Nina Vaskunlahti | Alivaltiosihteeri | Ulkoministeriö

Talouden 
elvyttäminen on 
nyt ykkössijalla 

kaikkialla.
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B
rysselin keskiviikkoaamut EUkomission 
rakennuksessa ovat aina samanlaisia. 
Ursula von der Leyen kerää luokaltaan 
puhelimet ja padit. Ovi sulkeutuu ja 
kahdenkymmenenseitsemän maan ko

missaarit kokoontuvat keskinäiseen kuulemiseen. 
Jutta Urpilainen on elämässään viettänyt aikaa 

luokkahuoneissa, kuten myös puoluejohtajana ja 
ministerinä jos minkälaisissa kokouksissa – välillä 
varsin riitaisissakin. 

Sikäli Berlaymontin aamupalaverit ovat olleet 
jotain uutta.

– Ne ovat olleet myönteisiä yllätyksiä, kuten koko 
työskentely komissiossa. Komissaarien keskinäinen 
kollegiaalisuus on voimakasta. Toisia aidosti kuunnel
laan. Myönnän, että aivan sellaista en osannut odot
taa. Jokaisella komissaarilla on vastuualueensa, mutta 
päätösten ollessa kollegiaalisia, asioista on oltava 
tietoinen. On oltava mielipide, luonnehtii Urpilainen 
työkulttuuria.

Kun toimenkuva on globaali, niin pandemia – glo
baali tauti – vaikuttaa kaikkeen. Lokakuun alussa Jutta 
Urpilaisen pääosaston nimi vaihtui kansainvälisestä 
yhteistyöstä ja kehitysasioista ytimekkäämmäksi: 
kansainväliset kumppanuudet. Virallisesti muutos 
astuu voimaan tammikuussa.

Salkussa on 126 maata EteläAfrikasta Grönlantiin, 
ja jos oikein kurottaa, niin kädet ulottuvat maapallon 
ympäri Aasiasta EteläAmerikkaan. Pääosaston nimi
muutoksella on vissi logiikka.

– Haluamme rakentaa kumppanuuksia laajaalai
semmin, enemmän myös kansalaisyhteiskunnan ja 
yritysten kanssa. Kun aikaisemmin asetelmana on 
ollut avunantaja – avunsaaja, jatkossa tavoitteena on 
tasavertaisempi suhde, josta molemmat hyötyvät. Sitä 
filosofiaa noudatamme uusissa ohjelmissa ja rahoi
tuksessa, Urpilainen valottaa.

Agendalla Afrikka
Jostain on savotta aloitettava. Alkuajan keskiössä 
työpöydällä on ollut Afrikka.

Juuri ennen kuin maailma koronan takia muuttui, 
komissio ennätti otsikoida EU:n ja Afrikan yhteisen 
strategian alueiksi vihreän siirtymän, digitalisaation, 
kestävän kasvun ja työpaikat, rauhan ja hallinnon sekä 
muuttoliikkeen ja liikkuvuuden.

Vaikka pahimmat tautiennusteet eivät Afrikassa 
toteutuneet, joutui koko EUapparaatti palokunta
hommiin. Oli pelastettava ja turvattava olemassa 
oleva. Urpilaisen mukaan kehittyvissä maissa parin
kymmenen vuoden aikana otettu edistys otti puolessa 
vuodessa monessa asiassa takapakkia. 

Sosiaalisten ja taloudellisten turvaverkkojen puute 
heijastuu pahimmillaan kauas. Laskelmien mu
kaan viime keväänä koulutuksen ulkopuolella oli 1,2 
miljardia lasta. Kykenevätkö kaikki palaamaan kriisin 
jälkeen kouluun, on kysymysmerkki.

Toisaalta, kuten klisee kuuluu, kriisi on aina myös 
mahdollisuus. 

On Jutta Urpilaisen työpöytä sijainnut komissaarikauden 
alkukuukausina sitten Brysselissä tai Kokkolassa, sen on 
suurelta osin täyttänyt Afrikka.
 Pekka Vänttinen  Juha Roininen

Maailman kokoinen 

MOSAIIKKI

Lähikuvassa



Kuten klisee 
kuuluu, kriisi on 

aina myös
mahdollisuus.
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Jutta Urpilainen kertoo yllättyneensä 
iloisesti siitä, että komissaarien keskinäinen 
kollegiaalisuus on niin voimakasta.

15



 Kokkola - Bryssel
Jutta Urpilainen kertoo, että Brysselin 
työkulttuurissa on ollut kuluneen vuoden 
aikana opettelemista, työtavoissa on ollut 
suuri kirjo. Koronakriisin alkaessa etätyön 
käsite oli epäselvä. Tai oikeammin, etä
työtä ei ollut.

Hädin tuskin Brysseliin kotiutuneena 
komissaari teki lopulta keväällä töitä 
Kokkolan kodista käsin.

– Tullessani lähtökohtana oli, että vain 
se, mitä toimistolla tehdään, on työtä. No, 
korona pakotti yhtäkkiä 30 000 ihmistä 
siihen opettelemaan, Urpilainen sanoo.

Puitteet ja raamit alkavat olla valmiina niin EUta
solla kuin Suomessa. EU:n Afrikkastrategia hyväksyt
tiin keväällä ja Suomen vastaava paperi julkistettiin 
tänä syksynä. Elinkeinoelämän keskusliittokin on 
laatinut Afrikkaraporttinsa. 

Strategiat ja visiot kaipaavat pian lisää sisältöä, 
lihaa luiden ympärille. Jonkinlainen epämääräisyys 
ja juhlapuheisuus lienevät kuitenkin vielä ymmärret
täviä. Lokakuun lopulle suunniteltu EU:n ja Afrikan 
unionin huippukokous peruuntui eikä uusi ajankohta 
ole selvillä. 

Ja onhan Jutta Urpilainenkin hoitanut hommaa vas
ta vuoden. Energiaa kuluu edelleen rutkasti hengen
luomiseen ja asenneilmapiirin muuttamiseen. 

– On ollut hienoa, että elinkeinoelämä on ollut kan
salaisjärjestöjen mukana työssä. Yritän viestiä, että 
vaikka Afrikka näyttäytyy usein haasteiden ja kon
fliktien kautta, niin niiden takaa olisi nähtävä valtava 
potentiaali. Afrikkaa on ajateltava tulevaisuutena. Nyt 
on mietittävä, miten madaltaa yritysten investointi
kynnystä, Urpilainen sanoo. 

Mutta kuten hän toteaa, manner ei ole mono
liitti vaan mosaiikki. Ainoa yhteinen nimittäjä on 
demografinen kehitys. Väestöstä 60 prosenttia on alle 
30vuotiaita ja esimerkiksi Burkina Fasossa puolet 
kansasta on alle 16vuotiaita. 

Kaikkia hyödyttävän ja yhtenäisen Afrikkastrategi
an rakentaminen ei ole helppoa.

– Se osoitti, että EU kykenee toimimaan yhdessä. 
Komissio, jäsenmaat ja rahoituslaitokset rakensivat 
36 miljardin paketin kumppanimaille kriisin hoitoon. 
Sitä tekemisen mallia haluamme käyttää jatkossakin, 
kun toimintaa suunnataan. Todennetuksi tuli, että 
mitä enemmän koordinoidaan ja tehdään yhdessä, 
sitä parempi on tulos, Urpilainen toteaa.

Potentiaali haasteiden takana 
Toinen koronan poliittiselle agendalle nostama seik
ka on hänen mukaansa pohdinta kehitysrahoituksen 
pohjan laajentamisesta. Suomessahan keskustelu 
käytiin pitkälti jo edellisen hallituksen aikana. Nyt 
myös EU:ssa puhutaan velkahelpotusten ohella 
yksityisistä investoinneista. 
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– Jos kysyt missä ollaan, niin ei ole yhtä vastausta. 
Se vaihtelee sen mukaan mitä tarkastelee. Tarpeet 
ja yhteiskunnalliset tilanteet ovat erilaisia, jossain 
ollaan pidemmällä kuin toisaalla, Urpilainen toteaa ja 
puhuu asteittaisesta ja rinnakkaisesta siirtymästä.

– Vielä pitkään on tarvetta julkisen tahon kehitys
yhteistyölle. Kun katsotaan absoluuttista köyhyyt
tä, terveydenhuoltoa, koulutusta, niin perinteistä 
rahoitusta on nostettava. Mutta sen rinnalla, jotta 
maat voivat vastata esimerkiksi ilmastonmuutokseen, 
vaaditaan uutena elementtinä kansalaisyhteiskuntaa 
ja yritysten läsnäoloa. Yrityksillä on intressinsä, mut
ta mallin pitää hyödyttää molempia osapuolia.

Kilpajuoksua Kiinan kanssa
Molemminpuolinen hyöty edellyttää tasaveroista 
suhdetta. Yhtälö on vaikea, sillä Euroopalla on kolo
nialistinen rasitteensa. 

– Toki moni maa on rahoituksemme saaja ja hyötyy 
yhteistyöstä taloudellisesti. Mutta tavatessani afrikka
laisia johtajia viikoittain, koen suhteen tasavertaisena. 
Keskusteluissa on kyse ihmisten välisestä vuorovaiku
tuksesta. Yhdessä mietitään tavoitteita ja EU:n roolia 
niiden saavuttamisessa. Tällä hetkellä heidän ykkös
visionsa on mantereen laajuinen vapaakauppaalue 
African Continental Free Trade Area, ACFTA. Siitä on 
poliittisia päätöksiä ja sitä EU tukee.

Afrikan tulevaisuudella on Euroopalle myös vahva 
strateginen merkitys. Kiina ja yhä enemmän myös 
Venäjä ryskäävät mantereella omine intresseineen, 
vuosina 2014–2018 Kiina investoi Afrikkaan kaksi ker
taa enemmän kuin Ranska ja Yhdysvallat yhteensä. 

Brysselissä pelkona on, että etelänaapuriin muo
dostuu poliittiselta kulttuuriltaan ja arvoiltaan tyystin 
erilainen blokki. Eurooppa menettäisi liittolaisen.

Euroopan unionin vastaus haasteeseen on ollut 
valistunut itsekkyys. Tukea ja hankkeita, mutta ei 
vastikkeetta. Rooli on EU:lle varmaankin ainoa mah
dollinen. 

– Afrikka on meille tärkeä monenkeskisen, sääntöi
hin perustuvan kansainvälisen järjestelmän puolus
tamisessa. On merkityksellistä EU:lle ja siten myös 
Suomelle, että kenttä ei ole vain suurten valtojen 
hallussa. Ja että on sääntöjä, joiden pohjalta yhteisesti 
toimitaan. Meille olennaisia ovat oikeusvaltio, demo

kratia, ihmisoikeudet – sellaisia hankkeita tuemme, 
Urpilainen luettelee.

Hän korostaa myös avun ehdollisuutta, seurantaa 
ja läpinäkyvyyttä. Veronmaksajan on nähtävä mihin 
raha menee.

Vaikka EU on Jutta Urpilaisen mukaan yhtenäinen 
kehitysyhteistyöpolitiikassaan, aihepiiri tarjoaa vi
puvartta ruodusta poikkeaville. Tuore uutinen kertoo 
Puolan ja Unkarin yrittäneen estää naisten ja tyttöjen 
oikeuksien esilletuomisen EU:n Afrikkapolitii kassa.

Pelataanko samoilla säännöillä? 
Uskottavuuden saavuttaminen edellyttää sitä, että 
kotipesä on kunnossa. Sama koskee kauppapolitiik
kaa. EUanalyytikkojen puheenparteen on ilmesty
nyt protektionismilta tuoksahtava sanayhdistelmä 
valtiojohtoinen strateginen kapitalismi. Haikailua 
on myös eurooppalaisia lippulaivayrityksiä kohtaan, 
joiden syntymisen esteenä on nähty kilpailulainsää
dännön tiukkuus.

Jutta Urpilainen asettaa sanansa tarkoin. 
Hänen mukaansa ajatus siitä, että pystytään 

vahvistamaan Euroopan strategista autonomiaa, 
on ymmärrettävä ja hyväksyttävä. Kunhan pidetään 
huolta tasaarvosta.

– Yksi EU:n kivijaloista ovat yhteiset sisämarkki
nat. Niiden toimivuus edellyttää, että meillä on ”level 
playing field”, eikä kilpailua vääristetä merkittävillä 
valtiontuilla. Sitä tasapainoa mietimme. Miten huo
lehtia siitä, että eurooppalaiset yritykset onnistuvat 
kilpailussa ja että yrityksillä on mahdollisuus menes
tyä riippumatta siitä mistä jäsenmaasta ne tulevat? 
Sehän se huoli on, että jos valtiontukipolitiikkaa 
muutetaan, miten pärjäävät pienet maat. 

Kuka? 
Jutta Urpilainen

Tehtävä:
Kansainvälisistä 

kumppanuuksista 
vastaava  

EU-komissaari

Koti: 
Brysselissä ja Kokkolassa

Perhe:
Puoliso ja kaksi lasta

Vapaalla: 
Lukeminen, liikkuminen, 
musiikki ja ruoanlaitto



EU:n osuus Afrikan ulkomaan
kaupasta on 36 prosenttia, Kiinan 

16 ja Yhdysvaltojen vain kuusi prosenttia. 
Suorista investoinneista mantereelle EU:n 
osuus on 40 prosenttia.
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Teema

27 maan palapeli – 

EU brexitin 
jälkeen

Miten Euroopan unioni muuttuu ja mikä maa tai maaryhmä 
kehitystä ohjaa, kun Britannia on lähtenyt omilleen? 

 Sami Laakso  Markku Jokinen
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V aikka Britannian ero Eu
roopan unionista ei paljon 
naurata, aloitetaan vanhalla 
vitsillä. Sen mukaan jal
kapallo on yksinkertainen 
peli, jossa 22 miestä jahtaa 
palloa 90 minuutin ajan – ja 
lopulta Saksa voittaa.

Saksa on myös joutunut antamaan periksi rahapo
litiikassa, ja Euroopan keskuspankki on hylännyt 
Bundesbankin periaatteita. 

Samaan suuntaan kehityksen katsoo kulkeneen 
myös ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön 
päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa. 

– Kauppapolitiikassa Saksaa vahvempi maa on 
Ranska. Sen asema EU:n sisällä on vahvistunut jo 
useamman vuoden, ja se vahvistuu lisää Britannian 
lähdön seurauksena.

Entä sitten toinen aikoinaan tutuksi tullut sanon
ta, jonka mukaan Suomen on tärkeää olla mukana 
niissä pöydissä, joissa Eurooppaa ja Suomea koskevia 
päätöksiä tehdään. Tämä argumentti tuli tutuksi 
muun muassa pääministeri Paavo Lipposen sano
mana, kun suomalaisille perusteltiin miksi Euroo
pan yhteisöön on syytä liittyä. 

Onko niin, että EU:ssa 27 maata neuvottelee muu
taman vuorokauden tiivisti jostain isosta asiasta –  ja 
lopulta tehdään niin kuin Saksa haluaa?

– Unioni pikemminkin ranskalaistuu, Helsin
gin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti 
Ronkainen sanoo. 

– Tämä näkyy komission keskeisissä henkilövalin
noissa ja esimerkiksi siinä, kuinka on alettu puhua 
strategisesta autonomiasta ja suvereenisuudesta. 
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Teema

Riittääkö 
EU:n päätöksen-

tekoon pöytä 
kahdelle?

Riittääkö Britannian lähdön jälkeen EU:n päätök
sentekoon pöytä kahdelle – Saksalle ja Ranskalle? 
Jyrki Katainen pitää pienen tauon ennen kuin 
vastaa.

– Suhtaudun asiaan pragmaattisesti. Jos Saksa ja 
Ranska eivät löydä keskenään unionia eteenpäin vie
vää dynamiikkaa, unioni ei kehity. Siksi on parempi, 
jos Saksan ja Ranskan johtajat löytävät edes rajalli
sesti yhteisiä näkemyksiä jonkin asian edistämiseksi, 
on se sitten vaikka vakaus ja kasvusopimuksen 
uudistaminen tai sisämarkkinoiden kehittäminen, 
Katainen sanoo pääministeri ja komissaarivuosien 
tuomalla kokemuksella.

Hän korostaa, ettei tämä tarkoita vain kahden ison 
maan päättävän asioista.

– Ei se niin mene. Ei asiat etene, jos muu Eurooppa 
ei seuraa, Katainen sanoo. Hän muistuttaa, etteivät 
Saksa ja Ranska ole aina lähtökohtaisesti samaa 
mieltä asioista. Siksikin on tärkeää, että muut jäsen
maat pyrkivät vaikuttamaan.

Yhteisen näkemyksen etsimistä
Katainen kertoo istuneensa tammikuussa 2019 
World Economic Forumin tilaisuudessa samassa 
päivällispöydässä Saksan liittokansleri Angela 
Merkelin kanssa. Merkel totesi, että Saksan pää
asiallinen tehtävä EU:ssa on ylläpitää liikettä Rans
kan kanssa ja löytää sen kanssa yhteinen sävel.  
Jos näin ei tapahdu, EU on jumissa.

– Merkel toivoi, että sisämarkkinoiden ja kauppa
politiikan osalta Pohjoismaat ja Itäisen KeskiEuroo
pan maat ottaisivat nykyistä merkittävämpää roolia.

PasiHeikki Vaaranmaa korostaa maan oman kan
nan esittämisen merkitystä.

– Silloinkin, jos Suomi olisi vähemmistössä joiden
kin argumenttien suhteen, näkemysten esiintuomi
nen auttaa komissiota tasapainon etsimisessä. Näin 
se näkee, että kyse ei voi olla pelkästään siitä mitä 
joku yksittäinen iso maa hakee, vaan pitää löytää ba
lanssi jäsenmaiden erilaisten näkemysten pohjalta, 
Vaaranmaa selventää.

– Esimerkiksi kauppasopimuksista voitaisiin päät
tää EU:ssa määräenemmistöllä, mutta poliittisista 
syistä on järkevää, että pyritään löytämään kaikkien 
hyväksyttävissä oleva kokonaisuus. 27 maan kauppa
politiikassa tasapainon löytäminen on taitolaji.

Britannian kokoinen aukko
Jyrki Katainen sanoo suoraan, että brexitin myötä 
EU:hun jää aukko, vaikka Britannia olikin mo
nissa asioissa marginalisoinut itsensä jo vuosia 
sitten EUpäätöksenteossa kokoaan pienemmäk
si. Silti Britannialla on aina ollut vapaakauppaan 
perusmyönteinen asenne, ja se on ollut keskeinen 
sisämarkkinoiden kehittäjä. Nyt näiden hyödyistä 
muistuttaminen jää muiden harteille.  

– Se aukko täyttyy tavalla tai toisella. Joko toisten 
pitää alkaa lisätä vaikutusvaltaansa ja käyttää enem
män aikaa ja vaivaa saadakseen samanlaisen pai
noarvon sisämarkkinapolitiikkaan kuin Britannia. 
Toinen mahdollisuus on, että tyhjiö täyttyy muilla 
teemoilla. Se tarkoittaisi, että kauppapolitiikka tai 
sisämarkkinapolitiikka eivät ole yhtä vahvasti edus
tettuina EUpolitiikoissa, vaan ne korvataan jollakin 
muulla tekemisellä.

Kataisen mielestä Suomen ja samaan viiteryh
mään kuuluvien maiden pitää käyttää enemmän 
aikaa ja vaivaa itselleen tärkeiden asioiden, kuten 
kaupan avaamisen eteenpäinviemisessä ja puolusta
misessa. 

– Ei se sen ihmeellisempää ole, mutta se vaatii 
kovaa työtä ja priorisointia sekä tiimiytymistä sa
manmielisten maiden kanssa.

Isoja muutoksia
Antti Ronkaisen mielestä brittien lähtö näkyy konk
reettisesti esimerkiksi siinä, että EU:ssa päästiin 
sopimukseen koronaelvytyspaketista. Hän on varma, 
että jos Britannia olisi vielä ollut mukana, elvytyspa
kettia ei olisi tullut.

– Nyt niin sanottu nuuka nelikko, jonka liepeillä 
Suomikin oli, ei pystynyt tekemään paketista halua 

Pasi-Heikki Vaaranmaa Antti RonkainenJyrki Katainen
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Kenen joukossa seisot?

Euroopan unionissa maat ovat ryhmittyneet samanmielisten 
joukoksi. Kauppapolitiikassa ja sisämarkkinoihin suhtautumisessa 
perinteistä on ollut jako liberaaleihin ja konservatiivisiin maihin. 

Enää jakolinjat eivät perustu puhtaasti suhtautumiseen  
kaupan avautumiseen tai rajasuojaan vaan  
näkemykset muodostetaan aiempaa  
enemmän teemojen suhteen. 

Suomi
Ruotsi
Tanska
Viro
Latvia
Hollanti
Itävalta
Luxemburg
Irlanti
Malta
Tšekki
Slovenia
Kroatia

Liberaalien 
maaryhmä
Pohjoisten liberaalien leiri 
on ajanut johdonmukaisesti 
kunnianhimoisia tavoitteita EU:n 
vapaakauppaneuvotteluihin. 
Se korostaa avointa ja reilua 
sääntöperustaista kauppaa.

Liberaalien näkemyksen 
mukaan kaupan lisääminen on 
itseisarvo. EU:n intresseissä voi 
olla avata omia markkinoita 
ulkopuolelta tulevalle kilpailulle, 
ilman että EU:n pitäisi vaatia 
samantasoista vastavuoroisuutta. 
Näin omille markkinoille saadaan 
halvempia tuotteita.
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Italia
Espanja
Belgia
Portugali
Kreikka
Kypros
Slovakia
Romania
Bulgaria
Liettua
Puola
Unkari 

Konservatiivit
Konservatiivileirin peruslähestymistapa 
kauppaan korostaa omia etuja puolustavia 
intressejä. Se edellyttää, että kauppasopimuksissa 
myönnytysten vastapainona EU:n täytyy saada 
yhteismitallisesti vastavuoroisia sitoumuksia 
sopimusten muilta osapuolilta. Ryhmittymän 
piirissä käytetään esimerkiksi käsitettä ”global 
envelope”. Siihen on koottu se, mihin pisteeseen 
saakka voidaan EU:n näkökulmasta esimerkiksi 
maatalouskauppaa vapauttaa. Käytännössä 
tämä on tehty turvaamaan maiden omaa 
maataloustuotantoa kilpailukykyisempien 
tuotteiden tuonnilta. Myös teollisuustuotannon 
suojelu on lähellä konservatiivien sydäntä.
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maansa, kun isoimmat maat olivat päättäneet, miten 
tehdään.

Ronkainen kysyykin pitäisikö Suomen miettiä 
omia liittolaisuuksia uudelta kantilta.

– Olemmeko aina nuukassa nelikossa ja aina 
Saksan kanssa? Jatketaanko tätä perinnettä vai lähe
nisimmekö esimerkiksi rahaliiton ja ulkopolitiikan 
suhteen Ranskaa. Brexitin myötä peli on avoin.

Paljon muutakin on muuttunut. Ronkainen näkee, 
että unionin perusopinkappaleet, jotka liittyivät 
globalisaatioon, vapaakauppaan ja valtioiden rooliin 
ovat kaikki murskaantuneet. 

– Keskeisempi asia kuin elpymisrahasto, on se, 
että valtionapuja koskevat säädökset ja alijäämiä ra
joittava vakaus ja kasvusopimus on laitettu hyllylle, 
hän sanoo.

Samansuuntaisia näkemyksiä on esittänyt myös 
tasavallan presidentti Sauli Niinistö, kun hän on 
huomauttanut, kuinka koronapaketissa päätetyt 
asiat voidaan saada tulkittua juridisesti pykälien mu
kaisiksi, mutta ne eivät siltikään vastaa sitä henkeä, 
jota pykäliä määriteltäessä tarkoitettiin ja mihin 
uskottiin, kun Suomea liitettiin 1990luvulla talous 
ja rahaliittoon.

– Ei tulkinnan tie jää tähän, sopimuksia joudutaan 
vielä tulevaisuudessa tulkitsemaan lisää. Esimerkiksi 
minkälaisena valtionapuja koskeva säännöstö palaa 
takaisin, minkälaiseksi vakaus ja kasvusopimusta 
tullaan muuttamaan, Ronkainen pohtii.

Protektionismi nousussa
Maailma on muuttunut muutenkin kuin brexitin 

johdosta. Protektionismi on otettu kansainvälisen 
kaupan keinovalikoimaan, Kiinassa valtiokapitalis
min rooli on lisääntynyt ja USA ajaa voimakkaammin 
omaa etuaan, myös monet kansainväliset instituu
tiot ovat heikentyneet. 

EU:n on Antti Ronkaisen mielestä edettävä Kiinan 
ja USA:n viitoittamalla tiellä protektionismin suun
taan.

– Maailman kylmeneminen pois monenkeski
syydestä ajaa kehitystä kohti protektionismia. Se 
on vain realiteetti, johon suuntaan mennään, kun 
taloudellista kasvua ei enää ole samalla tavoin kuin 
1990luvulla. Estetään esimerkiksi yrityskauppoja, 
joissa EU:n ulkopuoliset yritykset ostaisivat joitain 
strategisesti tärkeitä yrityksiä, Ronkainen näkee.

Hänen mukaansa Ranskan presidentti Emmanuel 
Macronilla on suuri visio, että unionissa tapahtuu 
neogaullistinen käänne. Siinä korostetaan vahvaa, 
suvereenia valtiota ja valtion monopoleja.

Yhä useammin EU:ssa toistuu kankea sanapari: 
strateginen autonomia. Sen mukaisesti Euroopas
ta ja sen yrityksistä pitäisi tulla voimakkaampia ja 
vähemmän ulkopuolisten olosuhteiden armoilla 
olevia. Tärkeää olisi lisätä eurooppalaisen korkean 
teknologian valmistusta ja tehdä tuotantoketjuista 
vähemmän haavoittuvia. 

Strateginen autonomia ei Jyrki Kataisen mielestä 
saisi tarkoittaa barrikadien rakentamista unionin 
rajoille ja kilpailun estämistä sisämarkkinoilla omien 
yritysten suojelemiseksi, vaan päinvastoin kilpai
lun lisäämistä myös teknologiamarkkinoilla EU:n 
sisällä. Myös PasiHeikki Vaaranmaa on sitä mieltä, 
että mitä paremmin Euroopassa sisämarkkinoilla 
kilpailu toimii, sitä kilpailukykyisempiä maailmalla 
eurooppalaiset yritykset ovat. 

– Jos sisämarkkinoilla heikennetään yritysten 
välistä kilpailua, se väkisin heikentää myös EUyri
tysten kilpailukykyä ulkomailla, Vaaranmaa sanoo.

Ranska
Vahva oma linja kauppapolitiikkaan ja 
sisämarkkinoihin, jossa korostuvat omaa 
tuotantoa suojelevat intressit. Maa on suun
tautunut enemmän sisämarkkinoihin kuin 
kaupan vapauttamiseen. Ranska on profiloi
tunut muun muassa ilmastopolitiikassa sekä 
datatalouteen, digiverotukseen ja kansalais
ten henkilösuojaan että julkisiin hankintoihin 
liittyvissä asioissa. Puolustaa tiukasti omaa 
maatalouttaan.



Mitä paremmin 
kilpailu toimii sisä-
markkinoilla, sitä 

kilpailukykyisempiä 
eurooppalaiset  
yritykset ovat  
maailmalla.
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Huonossa hyvääkin
Jyrki Katainen sanoo, että ennen brexitäänestys
tulosta Euroopassa oli maita, joissa pääministerit ja 
poliittiset liikkeet flirttailivat EUerolla. 

– Äänestyksen jälkeen ne suut menivät suppuun. 
Tuli sellainen ajatus, että kansalaiset uskovat mitä 
puhutaan. Siksi brexit on ollut EU:ta yhdistävä koke
mus, niin sääli kuin brexit onkin.

Samalla havahduttiin sen tärkeyteen, että kansa
laiset kokevat EU:n toiminnan legitiimiksi.

Kataisen mukaan Euroopassa ovat olleet harvassa 
ne poliittiset johtajat, jotka ovat halunneet tuoda 
Euroopan kehittämisen ja tulevaisuuden omalle 
agendalleen.

– Johtajat eivät ole tarjonneet omille kansalai
silleen mahdollisuutta pohtia sitä, millaisen EU:n he 
haluavat kehittää. Ei legitimiteetti säily, jos ei anneta 
ymmärtää, että EU:hun voidaan vaikuttaa.

Eurooppavisioiden esiintuomisessa on kuitenkin 
suuret haasteet, jotka Katainen sanoo hyvin tietä
vänsä.

– Se ei ole maailman kiinnostavin asia Kuopion to
rilla. Siitä huolimatta ihmisille pitäisi antaa syötteitä 
siitä, millaista EU:ta kehitetään.

valtion taskut jonkun yrityksen tukemiseen ovat aina 
syvemmät kuin eurooppalaiset taskut. Me häviämme 
aina Kiinan valtiontuelle. Ja toisaalta ranskalaiset 
taskut ovat aina syvemmät kuin suomalaisten taskut. 
Tämä ei tukipolitiikalla ratkea. Meidän pitää pystyä 
estämään kolmansien maiden valtiontukien valumi
nen EU:n markkinoille, se vääristää kilpailua.

Kiinan haaste on iso ja Katainen perää vastavuo
roisuutta. Eurooppalaisten yritysten olisi saatava 
samat toimintaedellytykset Kiinassa kuin kiinalaiset 
yritykset saavat Euroopassa. Nopeita ratkaisuja hän 
ei odota.

– Vastasin komissiossa EU–Kiinataloussuhteista 
viisi vuotta. Täytyy tunnustaa, että komissiomme 
saavutukset olivat vähäisiä sillä saralla.

Onko EU:sta pelintekijäksi?
Palataan siihen, että britit ovat EU:n päätöksen
tekopöydästä poistuneet. Mihin suuntaan unioni 
on menossa? Näköaloja tulevaan avaa parhaillaan 
käynnissä oleva EU:n kauppapolitiikan tarkastelu, jo
hon pyydetään myös sidosryhmien näkemyksiä EU:n 
kauppapolitiikan suunnasta koronan jälkeisessä 
maailmassa. Tarkastelun lopputuloksena on luvassa 
aloitteita sisältävä kauppastrategia. 

Jyrki Katainen muistuttaa, että EU on Britannian 
lähdöstä huolimatta maailman vaurain sisämark
kina. Hän näkee massiivisina talouteen ja maa
ilmankauppaan vaikuttavina muutostrendeinä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä datatalou
den nousun. Niissä Euroopalla on iskun paikka ja 
mahdollisuus kasvattaa valtaansa.

– Jos EU on innovatiivinen kiinnostava mark
kinasäätelijä, joka luo ensimmäisenä maailmassa 
pelisäännöt ja standardit datataloudelle ja ilmastota
loudelle, silloin se on toiminnan keskiössä ja kaikki 
haluavat tulla tänne. Tässä Euroopalla on mielettö
män suuri mahdollisuus. 

Millä tavalla varmistetaan, että eurooppalaiset 
yritykset pärjäävät unionin ulkopuolelta tulevaa 
epäreilua kilpailua vastaan? 

Jyrki Kataisen mukaan kiinalaisten tai yhdysval
talaisten yritysjättien pelossa ei ole parempi, että 
meillä olisi eurooppalainen monopoli. 

– EU:n yksi tärkeimpiä tehtäviä on estää globaali 
valtiontukikilpailu. Jos kiinalainen valtiontuki on on
gelma, ei se parane sillä, että sallitaan eurooppalais
ta valtiontukea. Eidemokraattisessa yhteiskunnassa 

Saksa
Saksa kuuluu monissa asioissa liberaalileiriin. 
Se on aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti 
pohtinut asioita uudella tavalla globaalissa 
kaupassa. Maa elää paljolti vientimarkki
noista ja painottaa kansainvälisen kaupan 
merkitystä.  Saksa tuo esiin näkökulmia, 
millä tavoin kauppa voisi tukea vihreää siir
tymää ja digitaalista siirtymää. Maassa on 
tahtotila nostaa jalostusarvoa oman maan 
tuotannossa. Maatalouden osalta Saksa on 
ollut valmis monenvälisiin avauksiin.
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Miten EU:ssa pitäisi suhtautua  
Britanniaan brexitin jälkeen, 
onko se kuin expuoliso, tuhlaa
japoika, kilpailija tai kumppani?

– Brittiläiset ministerit itse käyttävät 
kuvausta, että brexitin myötä vain muutetaan 
asuntoa ja naapurit vaihtuvat, Suomen Lon
toonsuurlähettiläs Markku Keinänen kertoo.

Hänen mukaansa on kaikkien etu ryhtyä 
heti erosopimuksen jälkeen rakentamaan 
yhteistyötä.

– Britannialla säilyy edelleen samat 
vahvuudet. Ei pitäisi kantaa pitkään kaunaa, 
vaan löytää tavat, miten uudessa tilanteessa 
tehdään yhteistyötä.

Arvot säilyvät
Uusi aika on kuitenkin jo alkanut. Keinäsen 
mukaan Britanniassa ollaan EU:sta nyt hen
kisesti niin kaukana, että EU:n ”sisäiset” ta
pahtumat eivät Britanniassa juuri kiinnosta. 
EU on vain yksi ”organisaatio” muiden jou
kossa. Valmista suuntaa maalla ei kuitenkaan 
ole, sillä Britannian uusi toimintastrategia 
ulkosuhteissa on vasta rakenteilla.

Britannia kuuluu kuitenkin edelleen 
näkemyksiltään samaan viiteryhmään EU:n 
kanssa. Molempien arvomaailmaan kuuluvat 
muun muassa kansainvälisessä kanssakäy
misessä monenvälisyyden ja sääntöperäisyy
den korostaminen, vapaakaupan ja vapaan 
kilpailun puolustaminen sekä protektionis
min vastustaminen.

– Kussakin tapauksessa britit katsovat 
itse liittolaisen, ryhmittymän tai tavan, jolla 

asioita edistetään. Joskus se voi olla EU, 
joskus USA, usein se voi olla G7 ja asiakohtai
sesti myös muut ryhmittymät kuten Nato.

Suomen tehtävä itseään tykö
Keinäsen muukaan Britannialla on jatkos
sa pyrkimys hoitaa yhteydenpitoa EU:hun 
Ranskan ja Saksan kautta. Hän kuitenkin 
uskoo, että Euroopan unionin yhtenäisyys ja 
rakenteet halutaan säilyttää, eivätkä Saksa, 
Ranska ja Britannia voi kolmistaan syrjäyttää 
EU27:n päätöksentekoa.

– Toivottavaa olisi, että tilanteen rauhoi
tuttua syntyisi yhdessä hyväksytyt rakenteet 
siitä, kuinka EU ja Britannia jatkossa yhdessä 
toimisivat.

Kun aiemmin Suomen ja Britannian 
yhteydenpito oli luontevaa EU:n puitteissa, 
uudessa tilanteessa sitä joudutaan kahdenvä
lisesti rakentamaan. Samalla kilpailu brittien 
huomiosta kovenee.

– Enää ei riitä, että Suomi on samanmie
linen nice guy. Myös meillä täytyy olla jotain 
tarjottavaa, että olemme briteille kiinnos
tava kahdenvälinen kumppani.  Britit hah
mottavat aluettamme myös historiallisesti 
samanmielisenä Pohjoismaat–Balttiaryh
mänä.

Näitä kiinnostuksen herättäviä teemoja 
ovat esimerkiksi teknologian ja digitalisaa
tion edistäminen sekä ilmastomuutokseen 
liittyvät asiat. Lisäksi arktiset alueet ja myös 
Venäjään ja Itämeren turvallisuuteen liittyvät 
asiat ovat yhteisissä intresseissä. 

Minne menet Britannia?
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U
utinen Helsingin telakan saamasta risteilijätilauksesta toi 
valoa lokakuiseen koronakaamokseen. Swan Hellenic va
rustamon 150 miljoonan euron tilaus tuo töitä 700 laivan
rakentajalle ja lisäksi välillisesti noin 400 työntekijälle.

Uutisen yllättävyyttä lisää se, että ulkomaisten risteily
varustamojen liiketoiminta on ollut pandemiaaikana suurelta osin 
pysähdyksissä. Se on vaikuttanut suoraan suomalaisten laivanrakentaji
en tilanteeseen. 

Siksi hyvien uutisten sijaan on pelätty tulevan huonoja. Jos varusta
moiden tilanne äityy todella pahaksi, vaikutukset voivat ulottua syvälle 
suomalaisten taskuihin, sillä valtion omistama Finnvera on antanut 
Suomessa valmistettuihin laivoihin liittyviä takuita 3,5 miljardin euron 
edestä (kesäkuu 2020). Sen lisäksi se on sitoutunut yli 9 miljardin euron 
takuisiin, joita ei vielä ole nostettu, kun alukset ovat toimittamatta tai 
vasta tilauksessa. 

Ja kun merellä on hätä – vanhaa sanontaa noudattaen – maalla ollaan 
olevinaan viisaita: Finnveran myöntämien vientitakuiden määrää on 
havahduttu ihmettelemään.

Laissa säädettyjä Finnveran vientitakuuvaltuuksien määrää on tietoi
sesti kasvatettu, jotta suomalaisyritysten vienti kukoistaisi.

Suomi on oikeastaan pakkoraossa, sillä kaikissa länsimaissa on jokin 
vientirahoittaja. Siksi Suomellakin on sellainen oltava tai joidenkin 
alojen kansainvälisistä markkinoista jäätäisiin suosiolla ulkopuolelle ja 
tyydyttäisiin sen johdosta pienempään kansantuotteeseen, työllisyyteen 
ja verokertymään. 

Ilman vientitakuita Suomeen ei saataisi esimerkiksi laivatilauksia, 
joten vaakakupissa vastuiden toisella puolella on meriteollisuuden osalta 
noin 31 000 työpaikkaa ja 9 miljardin euron liikevaihto, josta vientiin 
menee yli 90 prosenttia.

Vientitakuulla 

TYÖTÄ
Pandemian aiheuttama talouskriisi on 
muistuttanut, että vientitakauksiin liittyy 
riski – eihän niitä muuten tarvittaisi. Riskin 
vastapainona on viime vuosien aikaan saadut 
kymmenet tuhannet työpaikat ja miljardien 
eurojen vientitulot.
 Sami Laakso  Sami Kaarakainen



Analyysi
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Ilman vientitakuita 
Suomeen ei saataisi 

laivatilauksia.
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Vastaavan kaltainen vaikutus koskee myös muita 
toimialoja. Nostetuista vientitakuista telakkateolli
suuden lisäksi kaksi muuta päätoimialaa kattavat yli 
80 prosenttia. Kesäkuun lopussa vastuita oli telesek
torille noin 3, 9 miljardia euroa ja metsäteollisuudel
le 1,5 miljardia euroa.

Näiden lisäksi Finnvera on antanut sitovia 
lupauksia niin, että sen kokonaisvastuut ovat noin 
24,6 miljardia euroa (kesäkuu 2020). Näistä noin 2,4 
miljardin euron vastuut kohdistuvat pksektorille. 

Yrityksille tasaveroinen asema
Alustilauksen saaneen Helsinki Shipyardin toimitus
johtaja Carl-Gustaf Rotkirchin mukaan vientitakuu
järjestelmä antaa suomalaisyrityksille tasaveroiset 
mahdollisuudet menestyä kansainvälisissä kilpailu
tuksissa. Hän kertoo, kuinka Finnvera on maailmalla 
tunnettu siitä, että sen kanssa on helppo asioida, 
ihmiset ovat asiansa osaavia, ja päätökset syntyvät 
nopeasti.

Rotkirch pitää takuita omalle telakalleen elinehto
na. Uuden tilauksen osalta vientitakuuasia on vielä 
käsittelyvaiheessa.

– Sopimus asiakkaan kanssa on tehty sillä edel
lytyksellä, että asiakas saa toimituksen jälkeistä 
rahoituksen takausta. Odotamme päätöstä, mutta on 
ymmärrettävää, että Finnverassa joudutaan harkit
semaan tarkasti uusia sitoumuksia laivanrakennuk
seen, Rotkirch sanoo. 

Finnveran liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta 
sanoo, että pandemia on nostanut yleistä riskitasoa. 
Hän kuvailee, kuinka Finnverassa jokaisen takuupää
töksen riskejä arvioidaan samankaltaisilla työkaluilla 
kuin pankit käyttävät luotonannossaan. 

– Se on todennäköisyyksien arviointia. Kun tulee 
tällainen hyvin poikkeuksellinen kriisitilanne, jol
laista ei ole ihmiskunnan historiassa vähään aikaan 
nähty, se tuo selkeästi ääritilanteet esiin. Nyt epä

todennäköiseltä vaikuttaneet riskitekijät saattavat 
realisoitua, Haarasilta pohtii.

EU-vienti mukaan
Pandemiaaika on näkynyt Finnveran asiakaskun
nassa myös muuten.

– Vientikauppoihin kohdistuvien uusien hakemus
ten euromäärä on laskenut, mutta kappalemäärä on 
hieman kasvanut erityisesti lyhyen rahoituksen ja 
kaupan rahoituksen puolella, Haarasilta kertoo.

Koronaaika on tuonut sen muutoksen, että tällä 
hetkellä Finnvera myöntää luottovakuutuksia myös 
EUalueelle tapahtuvaan vientiin. Siinä viejäyritys 
myöntää maksuaikaa ulkomaiselle ostajalle ja ottaa 
vakuutuksen luottoriskin varalle. 

– Etenkin pkyrityksille on usein perusteltua ostaa 
tällainen vakuutus, sillä vientikauppa voi olla yrityk
sen kokoon nähden merkittävä. Siitä voisi seurata 
vakavia ongelmia, jos ulkomainen ostaja ei pystyi
sikään maksamaan laskua ajallaan tai ollenkaan, 
Haarasilta sanoo. 

Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla Finn
vera on myöntänyt pkyrityksille takauksia noin 
miljardilla eurolla, mikä on kaksinkertaisesti edellis
vuoteen verrattuna. Suuryrityksille myöntöjä on 1,7 
miljardilla, se on yli 20 prosenttia vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. 

Luvuista ei ainakaan suuryritysten osalta voi vetää 
pitkälle meneviä johtopäätöksiä, vaan kehitystä pitää 
tarkastella pidemmällä periodilla. Jo yksittäiset so
pimukset voivat heiluttaa vastuukannan muutosta, 
kun esimerkiksi loistoristeilijän takauksen arvo voi 
olla jopa miljardi euroa.

OECD asettaa raamit
Vientitakuilla Finnvera takaa rahoitusta, jonka 
turvin ulkomainen ostaja ostaa suomalaisyrityksen 
tuotteita tai palveluita. Vuoden 2009 jälkeen Finn
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25,3 miljardia euroa, sisältää 
voimassa olevat vastuut 
ja sitovat tarjoukset

Alus- ja 
telakkateollisuus

mrd. € (54 %) 

13,8 2,9
Metsä-
teollisuus

mrd. € (11 %)

Tele

4,1
mrd. € (16 %)

Energia

0,7
mrd. € (3 %)

Kaivos- ja 
metalliteollisuus

0,3
mrd. € (1 %)

Muu  
teollisuus

1,1
mrd. € (4 %)

Myönnettyjen 
vientitakuiden ja erityis-
takausten lukumäärä: 330

vera on muiden vientitakuulaitosten tavoin ryhty
nyt tarjoamaan yhtiöille myös rahoituselementtiä, 
jolloin pankin rooliksi jää luoton järjestäminen.

Kansantalouden kannalta järkeväksi on nähty 
myös, että Finnvera voi rahoittaa sellaista tuotan
toa, jossa pääkonttori on Suomessa, mutta tuotanto 
tapahtuu jossain muussa maassa. 

OECD:n säännökset raamittavat vientitakuulai
tosten pelisääntöjä. Vientitakuulaitosten toiminnan 
pitäisi esimerkiksi olla pitkällä aikavälillä itsekan
nattavaa. Se tarkoittaa, että ulkomaisten ostajien 
takuumaksujen pitäisi kattaa toiminnasta aiheutuvat 
kulut ja myös mahdolliset riskien toteutumiset. 

Nyt näiden minimiehtojen mukainen vienninra
hoituksen osuus on Jussi Haarasillan mukaan kan
sainvälisesti laskenut, kun suuret vientimaat kuten 
Kiina ja Intia eivät niitä noudata.

Entä jos käy huonosti?
Palataan pandemiasta pahasti kärsivään meriteolli
suuteen. Monen risteilyvarustamon tilanne on hyvin 
hankala, riskitason muutos näkyy niiden luotto
luokitusten voimakkaana laskuna. Finnverassa on 
13 miljardin euron verran motiivia seurata tarkasti 
tilanteen kehittymistä.

– Ensi vuosi ratkaisee paljon, saadaanko laivoja 
liikkeelle vai kaatuuko varustamoja. Kyllä sillekin 
vaihtoehdolle jokin todennäköisyys löytyy, Finnveran 
pääekonomisti Timo Lindholm pohtii, muttei lähde 
todennäköisyyksiä tarkentamaan.

Mitä varustamon kaatuminen voisi tarkoittaa 
Finnveran kannalta?

– Siinä tapauksessa alettaisiin perata vastuita, 
mitä niiden vastapainoksi jäisi käteen. Sieltä jäisi 
laivat ja pitäisi pohtia, mihin tarkoitukseen niitä 
voisi muuntaa, voisiko niitä myydä eteenpäin ja mi
hin hintaan ja mihin tarkoitukseen? Kaikki tällaiset 
kysymykset tulisivat eteen ja selvittely veisi vuosia, 
Lindholm kertoo.

Hän muistuttaa, ettei Finnvera ole joutunut me
nemään veronmaksajien kukkarolle. Sen sijaan sen 
toiminnasta on ajan myötä kertynyt riskipuskuria, 
mikä kertoo, ettei vastuita ole viime vuosina juuri
kaan kaatunut edes Finnveran maksettavaksi.

Riskipuskurin koko on tällä hetkellä noin 1,5 
miljardia euroa. Sen ylimenevät maksuun tulevat 
vastuut tarkoittaisivat valtion budjetille menemistä. 
Ensi vuotta odotellessa?

– Ensi vuotta odotellessa. 
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K
oronapandemian aiheuttamasta 
talousnotkahduksesta on selvittävä 
mahdollisimman vähin vaurioin. 
Valtiot kiirehtivät elvyttämään 
runsaskätisesti ja maailmalla on 
lähdössä liikkeelle satoja miljardeja 
elvytysrahaa. 

EU:n elvytysvarat jaetaan kansalli
sesti mutta ne näyttävät osuvan suomalaiseen osaa
miseen kuin nyrkki silmään. Ohjeistusten mukaises
ti 750 miljardin euron elvytyspaketista ympäristö ja 
energiahankkeisiin suunnataan yli kolmannes 
varoista, digitaaliseen siirtymään viidennes. Näihin 
liittyvät tuotteet ja palvelut muodostavat jo nyt ison 
osan Suomen viennistä. 

Näin EU:n politiikka ja investoinnit painottavat 
toimialoja ja alueita, jotka luovat kysyntää suoma
laiseen erityisosaamiseen osuville tuotteille ja pal
veluille. Bisnesmahdollisuudet suomalaisyrityksille 
ovat mittavat. 

– EUalueella on käynnistymässä jopa tuhansiin 
miljardeihin euroihin yltävät investoinnit, jotka 
perustuvat EUelpymisrahoitukseen, sen vivuttamiin 

yksityisiin pääomiin sekä kansalliseen elvytykseen. 
Tämä tarjoaa aivan poikkeuksellisen mahdollisuuden 
suomalaisille yrityksille, sillä juuri näillä sektoreilla 
meillä on tarjottavanamme maailman johtavaa tek
nologiaosaamista, sanoo Elinkeinoelämän keskuslii
toon (EK) Brysselin toimiston johtaja Petri Vuorio.

Monta mielenkiintoista markkinaa
EU:n koronaelvytyspotista suurimmat siivut lohkai
sevat Italia, Espanja ja Ranska. EK:n Vuorion mukaan 
mahdollisuudet ilmastoystävällisten ja digitalisaa
tiota edistävien ratkaisujen vientikauppoihin näille 
markkinoille ovat merkittäviä. 

Reilun 200 miljardin elvytysrahat saavassa Italias
sa kansallisen elpymissuunnitelman kärkiteemat 
on jo määritelty. Tukipakettia on tarkoitus käyttää 
muun muassa energiatehokkuuteen, kiertotalouteen, 
koulutuksen digiratkaisuihin ja 5Gverkkoon. 

– Elvytysteemat sopivat hyvin yhteen suomalaisen 
tarjonnan kanssa. Nostaisin esiin erityisesti digita
lisaation, Green New Dealin eli ”vihreän vallanku
mouksen” sekä koulutuksen ja terveyssektorin. Seu
raamme yhdessä EK:n ja Business Finlandin kanssa, 

ELVYTYS
tuo miljardimahdollisuudet
EU:n elpymisrahoitus luo valtavat mahdollisuudet 
suomalaisyrityksille. Rahoituksen kansallisessa suunnittelussa 
puolet investoinneista on kohdistettava kestävän kehityksen 
ja digitaalisen siirtymän edistämiseen. Suomessa näillä aloilla 
osaamista riittää. 
 Lotta Nuotio  Shutterstock

Markkinat
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Mitä meiltä  
halutaan?
Suomella on paljon valtteja EU:n 
vihreän kehityksen kilvassa ja 
elvytysmarkkinoille voidaan pyrkiä 
usealta alalta ja monin eri tuottein, 
palveluin ja innovaatioin. 

• Puhtaat ja älykkäät 
energiaratkaisut palvelevat 
EU:n ilmastotavoitteiden 
saavuttamista. 

• Automatisoidun ja päästöttömän 
merilogistiikan ratkaisut 
edistävät EU:n tavoittelemaa 
liikenteen aiheuttamien 
päästöjen vähentämistä. 

• Teollinen 5G tarjoaa 
mahdollisuuden yhteiskunnan 
kriittisen infrastruktuurin, 
liikenteen, terveyhdenhuollon 
laajamittaiselle digitalisaatiolle. 

• Terveydenhuoltosektorin 
digitalisaatiossa 
Suomen vahvalla 
terveysteknologiasektorilla on 
merkittäviä mahdollisuuksia. 

• Digitalisaation ja 
automatisaation edetessä 
kyberturvallisuusratkaisumme 
ovat avainroolissa.
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Markkinat

 Elvytyspaketti
Eurooppaneuvosto päätti 750 miljardin 
euron koronaelvytyspaketista kesäkuussa. 
Sen keskeinen osa on 672 miljardin euron 
tukipaketti, jolla edistetään vihreää ja 
digitaalista siirtymää ja samalla autetaan 
koronasta kärsineitä. Paketti on linjassa EU:n 
komission Green Deal ohjelman kanssa, 
joka edistää EU:n hiilineutraalisuustavoitetta 
vuoteen 2050 mennessä. Suomi sai 
paketista suoraan 2,3 miljardia euroa. 

Kansallisissa suunnitelmissa 37 prosenttia 
investoinnista pitää kohdistaa kestävän 
kehityksen ja 20 prosenttia digitaalisen 
siirtymän edistämiseen. Tukipaketin 
läpimenoa on hankaloittanut siihen ja koko 
EU:n budjettiin liitetty oikeusvaltioperiaate, 
jota Unkari ja Puola ovat vastustaneet. 

miten elvytyshankkeisiin voitaisiin tarjota suoma
laisratkaisuja, kertoo ulkoasiainsihteeri Teemu 
Laakkonen Suomen Roomansuurlähetystöstä. 

Saadun tukipaketin koko ei kuitenkaan kerro kaik
kea mahdollisuuksien mittavuudesta, myös osuvuus 
suomalaisosaamiseen ratkaisee. 

– Pelkkä rahan määrä ei ratkaise vaan ennen kaik
kea sen käyttökohteet. Mahdollisuuksia on paljon 
myös muissa jäsenmaissa, esimerkiksi Ruotsissa 
terveysteknologiassa ja Irlannissa kaukolämpö
ratkaisujen saralla, EK:n Vuorio korostaa. 

Aika markkinoida osaamista
Niin Suomi kuin muutkin jäsenmaat laativat loppu
vuodesta tarkempia kansallisia investointisuunnitel
miaan elpymisrahoituksen käytöstä. Suunnitelmat 
valmistuvat alkuvuodesta ja tavoitteena on, että raha 
saadaan mahdollisimman nopeasti liikkeelle. 

– Meidän kannattaa olla nyt hyvin proaktiivisia. 
Joissakin jäsenmaissa on suorastaan pulaa hankkeis
ta, jotka täyttäisivät komission digi ja ilmastokritee
rit, Vuorio sanoo. 

Aikataulu rahan liikkeellelähtöön EU:n kassasta 
ja myös yrityksille jakamisen kriteerit ovat osittain 
vielä avoinna, mutta Vuorio korostaa, että odottele
maan ei kannata jäädä. 

– Kun kansalliset suunnitelmat tarkentuvat, 
mahdollisuudet konkretisoituvat. On tärkeää, että 
suomalaista osaamista on markkinoitu jo suunnitel
mien laatimisvaiheen aikana. Jos tässä onnistutaan, 
suomalaisten yritysten ratkaisut voivat toimia jopa 
Euroopan kestävän kasvun ja digitalisaation moot
torina. 

On tärkeää, että 
suomalaista osaamista on 

markkinoitu jo suunnitelmien 
laatimisvaiheen aikana.
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Saksa satsaa  
tosissaan vihreään
 Jukka Nortio  Shutterstock

E
uroopan kasvumoottori Saksassa on EU:n 
elvytysrahan lisäksi kansallisesti varattu 
huimat 1 250 miljardia euroa talouden 
elpymistoimiin. Se on noin kolmannes 
maan bruttokansantuotteesta ja painotus 

on vahvasti aloilla, jotka kiinnostavat Suomea. 
– Saksan kansallinen summa digitaaliseen ja 

vihreään siirtymään on suurempi ja merkittävämpi 
kuin EU:n elpymispaketista ennakoitu tuki, joka 
maan kohdalla on lähes 23 miljardia euroa, kiteyttää 
lähetystöneuvos Laura Rajaniemi Suomen Sak
sansuurlähetystöstä. 

Elvytyseuroista on Saksassa korvamerkitty tulevai
suuteen suuntautuneille aloille 50 miljardia euroa, 
erityisesti kahteen isoon kokonaisuuteen, jotka 
voivat kiinnostaa myös suomalaisia. 

Ensimmäinen niistä on vetyteollisuus. Siihen 
Saksassa on varattu yhdeksän miljardia euroa, 
joista kansainväliset kumppanuudet kattavat kaksi 
miljardia euroa. Taustalla on Saksan energiasektorin 
kaksoissiirtymä, jossa ydinvoimasta luovutaan vuo
teen 2022 ja hiilen energiakäytöstä 2038 mennessä. 
Ratkaisua etsitään vedystä ja suomalaisyrityksistä 
ainakin Fortum voi hyötyä tilanteesta. 

– Rahamäärät ovat toki olleet ensisijaisesti vahva 
viesti siitä, että pidetään Saksan yrityksiä kilpailu
kykyisinä ja tuetaan Saksan taloutta. Tämän rinnalla 
on myös hankkeita, joihin otetaan mukaan kansain
välisiä yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, myös energia
puolella, sanoo neuvonantaja Helmi-Nelli Körkkö 
Business Finlandin Berliinin toimistosta. 

Monet kumppanuudet ovat vasta muodostumassa, 
mikä tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksil
le ja tutkimuslaitoksille. Kokonaisratkaisujen tarjoa

minen sekä laajapohjaiset yritys ja tutkimusyh
teistyöt ovat Saksan markkinoilla tärkeitä.

Vedyn lisäksi energiaalalla panostetaan hiili
neutraaliin liikenteeseen.

– Saksa satsaa todella paljon elvytyspaketissaan 
akkuteknologiaan ja sähköautojen latausinfran 
kehittämiseen. Molemmilla aloilla on suomalai
syrityksillä paljon annettavaa, suurlähetystön 
Rajaniemi sanoo.

Sähköautojen latausasemia koskevia lukuja 
katsoessa tavoitteen laajuus on helppo ymmärtää. 
Saksassa on tällä hetkellä noin 28 000 latausase
maa ja tavoitteena on miljoona julkista latausase
maa vuoteen 2030 mennessä. 

Erityisesti akkuteknologiassa Suomen ja 
Saksan välillä tapahtuu jo nyt yritys ja tuotekehi
tysyhteistyötä. 

Saksa toimii vuoden 2020 loppuun saakka EU:n 
puheenjohtajana. Se on ajanut vihreää elvytystä 
osana puheenjohtajuuttaan ja myös EU:n aseman 
vahvistamista globaalissa taloudessa.

– Saksalle on tärkeää, että arvoketjuja tuodaan 
nykyistä enemmän lähemmäksi eurooppalaista ja 
erityisesti sen omaa teollisuutta, Körkkö sanoo. 

Vastuullisuuden, aidon vihreyden ja imagon 
arvo merkitsevät yhä enemmän kaupankäynnis
sä. Kun pystyy osoittamaan kilpailijoita parem
min tuotteidensa vastuullisuuden ja raakaainei
den, se avaa mahdollisuuksia. 

– Kaikissa yritysten välisissä keskusteluissa 
edellytetään joku vastuullisuuden tai vihreyden 
näkökulma. Se on yksi tekijöistä kilpailussa ja 
pitää olla kunnossa, jos aikoo pärjätä, Körkkö 
sanoo. 
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kuihtuu, toimitusjohtaja Jussi Palola sanoo.
Palolan johtama yritys, sähköautojen latauspal

veluita tarjoava Virta, kuuluu tulevaisuuden näky
miltään valoisalle puolelle. Silti sekään ei ole ollut 
immuuni koronan ensiiskulle. Pandemia ja sulku
toimet aiheuttivat kasvualalla toimivalle yritykselle 
poikkeuksellisen tilanteen, kun liikenne väheni ja 
toipui vasta heinäkuussa. 

– Sähköinen liikenne ja siihen liittyvä liiketoimin
ta kasvaa jälleen nopeampaa tahtia kuin koronan 
negatiivinen vaikutus on. Nyt joka kuukausi ylitetään 
edellisen kuukauden lataustapahtumien määrät.

Tukea autoilijoille ja infraan
Uudelleen käynnistyneessä kasvuvaiheessa näkyy Pa
lolan mukaan selkeästi valtioiden sähköiseen liiken
teeseen kohdistama tukipolitiikka. Elvytys on paikoin 
niin suurta, että se on koron aiheuttamassa syvässä 
talouskuopassa irrottanut sähköliikenteen kasvun sel
keästi ohi polttomoottoriajoneuvojen määrän kasvun. 

– Esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa toimet sähköi
sen liikenteen edistämiseksi ovat olleet hyvin nopeita. 
Se on näkynyt selvästi meidän liiketoiminnassamme, 
Palola sanoo ja on vahvasti sitä mieltä, että valtion 
kannattaakin suunnata elvytysrahoja juuri tulevaisuu
den kasvualoille, jotka edistävät talouden kilpailuky
kyä pidemmällä aikajänteellä.

Tukea on ohjattu sekä sähköautojen ostajille että 
latausinfran rakentamiseen, johon esimerkiksi 
Saksassa on suunnattu 1,3 miljardin euron edestä 
kansallista tukea. 

Kilpajuoksua kasvumarkkinoilla
Virta kutsuu itseään Euroopan johtavaksi sähköauto
jen latauspalveluiden tarjoajaksi. Palola määrittelee, 
että yhtiö tuo sähköliikenteen ihmisen arkeen. Käy

tännössä Virran digitaaliset palvelut mahdollistavat, 
että sähköautoilija saa saman palveluntarjoajan kautta 
latauksen sujuvasti, tekee hän sen sitten kotona, työ
paikalla tai vaikka huoltoasemalla.

Virran kehittämä ratkaisu mahdollistaa myös 
energian kulutushuippujen tasaamisen ja latauk
sen optimoinnin. Näin sähkönkulutukseen saadaan 
joustoa, joka on uusiutuvan energian täysipainoisen 
hyödyntämisen kannalta oleellista. 

Euroopassa Virran järjestelmän ohjauksessa on 117 
miljoonan euron edestä latausinfraa ja palvelua käyt
tää noin 200 000 sähköautoilijaa. Toimintaa yhtiöllä 
on 28 maassa ja toimistot Helsingissä, Tukholmassa, 
Berliinissä, Pariisissa ja Birminghamissa. Henkilöstöä 
on tällä hetkellä 113.

Kuinka tärkeää on olla eturintamassa?
– Meidän liiketoiminta on digitaalista alustaliike

toimintaa, joka perustuu skaalautuvuuteen. Siinä on 
hyvin tärkeää olla nopeimmin kasvavien joukossa. 
Tämä on volyymilaji: mitä laajempaa toimintaa on, 
sitä kannattavampaa se on, Palola kiteyttää kaavan.

Japanin kautta Aasiaan
Tähän asti yhtiön kasvuvauhti on ollut huima. Virta 
ylsi maaliskuussa Financial Times lehden listaamas
sa tuhannen nopeimmin kasvavan kasvuyrityksen 
joukossa sijalle 179. 

– Ja oli listalla nopeiten kasvava sähköautojen la
tauspalveluja tarjoava yritys, Palola lisää tyytyväisenä.

Lisäkasvua yhtiö hakee Aasiasta. Merkittävä pääna
vaus oli, kun Japanin suurin öljyyhtiö ENEOS sijoitti 
Virtaan ja aloitti yhteistyön. Palola kertoo, kuinka 
Japani oli vielä viime vuosituhannen lopulla autoilussa 
sähköhybridisaation edelläkävijä, mutta Fukushiman 
ydinonnettomuus toi kymmenvuotisen hidasteen 
sähköön perustuvien liiketoimintojen etenemiselle.

– Nyt sähköliikennettä ollaan rakentamassa Japa
nissa isosti. Aasia on meille erittäin mielenkiintoinen 
markkina. Volyymiltaan se on sähköisessä liikenteessä 
maailman ykkönen Kiinan voimakkaan sähköautois
tumisen myötä, Palola sanoo. 

Elvytys palautti kasvun

Markkinat

Siinä missä toiset alat kärsivät koronakriisin tuomista historiallisista 
ongelmista, jotkut alat ovat harpanneet eteenpäin. Sähköinen 
liikenne on yksi voittajista, osittain elvytysrahojen vauhdittamana.
 Sami Laakso  AFP / Lehtikuva

-K
äynnissä on voimakas polari
saatio. Koronakriisissä tiettyjen 
asioiden muutostahti kiihtyy. 
Riippuu millä toimialalla yrityk
sen bisnes on, se joko kiihtyy tai 
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Elvytys vauhdittaa 
siirtymää sähköiseen 

liikenteeseen.
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Q&A

Miten Suomessa koronarajoitukset 
iskivät kuljetuksiin? 
Matkustusrajoituksilla ja rajojen sulkemisilla on 
ollut suora vaikutus ihmisten liikkuvuuden lisäksi 
myös tavaroiden ja palveluiden kauppaan. Rajoitus
ten alkaessa Suomessa kaikki toimi varsin hyvin. 
Mikään ei täällä oikeastaan häiriintynyt, varsinkin 
kun vertaa KeskiEuroopan sisärajoihin, joille alkoi 
muodostua jopa 60 kilometrin rekkajonoja. Osin 
tilanne korjautui nopeasti, koska Euroopan komissio 
onnistui loistavasti suosituksessaan tavaraliikenteen 
turvaamiseksi ja myöhemmin ehdotuksessaan laa
joille  joustoille kuljetuslainsäädännössä. Tärkeintä 
oli heti turvata tavaraliikenteen liikkuvuus. Suomi ei 
tuon alun kaaoksen vaikutusta ehtinyt kokea, olem
me isolle osalle tavaraa joko lähtö tai päätepiste.

Mikä kuljetuksissa oli tärkeintä 
turvata Suomessa?
Meillä iso kysymys on ääretön riippuvuus meriliiken
teestä, lähes 90 prosenttia tavarasta kulkee meriteit
se. Kun matkustajaliikenne lopetettiin, ei toiminta 
enää ollut kovin kannattavaa laivayhtiöille. Matkus
tajaalusten mukana kulkee meillä paljon tavaraa, se 
ei ole Euroopan ulkopuolella kovin yleinen kuljetus
tapa. Valtion on ollut pakko tukea runsaasti meri
liikennettä, myös huoltovarmuuden näkökulmasta. 
Jos eivät laivat olisi kulkeneet, ei olisi saatu tuoreita 
banaanejakaan marketteihin enää. 

Miltä tilanne näyttää nyt?
Kuljetukset ja liikenne toimivat, mutta eivät toki 
normaalisti. Finnair lentää vain noin 10 prosentilla 
kapasiteetistaan, monet muut lentoyhtiöt 40–50 
prosentilla. Reittilennothan palvelevat myös rahtia. 
Määränä lentorahti on pientä verrattuna koko 
volyymeihin, mutta sen arvo on suuri, koska kal
liimpi tavara kulkee lentoteitä. Yritysten piti löytää 
nopeasti lentorahdille vaihtoehtoisia tapoja, joilla 
saada tavara kulkemaan, siksi esimerkiksi Suomi–
Kiinakonttijunakuljetukset ovat lisääntyneet. Tästä 
voi tulla pysyvämpiäkin muutoksia, jos liiketoiminta 
sillä saralla lähtee kasvamaan. 

Suomessa siis selvitään 
liikenteen rajoituksista huolimatta?
Mielestäni toistaiseksi olemme selvinneet säi
kähdyksellä. Liikenne Euroopassa tosiaan saatiin 
toimimaan lähestulkoon alusta asti, eikä Suomelle 
tullut puutetta mistään. Silti esimerkiksi Finnairin 
ahdinko ja valtion tuet varustamoille on kaukana 
terveestä tilanteesta, näin ei voi loputtomasti jatkua. 
Tilanne kyllä jossakin vaiheessa aukeaa, mutta miten 
Finnair pääsee uudelleen mukaan kilpailuun, kun nyt 
lentää niin paljon vähemmän kuin muut lentoyhtiöt? 
Olemme Suomessa vähän pussin perällä ja samanai
kaisesti meillä on todella tiukat matkustusrajoituk
set. Emme tiedä vielä tämän kaiken lopputulosta ja 
kerrannaisvaikutuksia. 

Suomessa logistiikka ja kuljetukset selvisivät alkuaikojen 
koronarajoituksista säikähdyksellä. Nykytilanne ei kuitenkaan ole 
terve, eikä voi loputtomasti jatkua, sanoo Keskuskauppakamarin 
johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood.
 Lotta Nuotio  Liisa Takala

Talous ja terveys 
eivät ole vastakkaisia
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Miten elinkeinoelämä on otettu huomioon?
Suomessa keskustelu rajoituksista on ollut melko 
kärjistynyttä, on ikään kuin laitettu terveys ja talous 
vastakkain. Pysy kotona ja sillä siisti. Bisnekselle 
kasvotusten kohtaaminen on kuitenkin elinehto. 
Kaikki olisi järjestettävä kunnolla ja huolellisesti 
siitä näkökulmasta, että elinkeinoelämän ja muun
kin elämän on jatkuttava. Siten riskit saataisiin 
minimiin, myös taloudelle. Nykytyylillä on syntynyt 
outoja tilanteita, kuten silloin kun Virosta ei päässyt 
Helsinkiin mutta Vaasasta kyllä, vaikka siellä tartun
tatilanne oli moninkertainen. Näen tässä heijastu
mia vanhasta ajattelusta, että Suomi olisi jotenkin 
erillinen Euroopasta.

Mitä pitäisi tehdä nyt?
Nyt tarvitaan selkeyttä. Yhdessä on neuvoteltu 
EUtason hyväksytyt suositukset matkustusrajoi
tusten osalta, jotta turvataan liikkumisen vapaus. 
Jostain syystä Suomi ei ole tätä tuonut esille, vaan 
tehdään ikään kuin omaa suoritusta EU:n sisällä. 
Rajoittamisen sijaan pitäisi tehokkaasti ottaa käyt
töön kaikki muut keinot: maskit, pesut, etäisyydet, 
testaukset. Toivottavasti olemme menossa kohti 
keskustelua siitä, miten opimme elämään koronan 
kanssa, sen sijaan miten laitamme rajat kiinni ja 
eristäydymme. 

Miten pitkä työkokemuksesi  
Brysselistä tukee tehtävääsi? 
Yritän riisua EUjargonhaarniskan asioista puhut
taessa, ja tuoda esiin EUasioita ymmärrettävästi. 
Järjestönä kannamme vastuumme siitä, ettei mennä 
EU:n selän taakse sanomalla, että ”EU tekee taas jo
tain typerää”. Unioni ei ole tehdas, josta asioita vain 
tulee. Yllätyksiä ei pitäisi tulla, vaan meillä kaikilla 
on vastuu seurata aktiivisesti, olla perillä asioista ja 
pystyä vaikuttamaan. EU:n lainsäädäntöohjelma on 
jopa selkeämpi kuin Suomen. 

– Olemme Suomessa  pussin perällä ja saman aikaisesti meillä on todella 
tiukat matkustusrajoitukset. Emme tiedä vielä tämän kaiken lopputulosta ja 
kerrannaisvaikutuksia, Päivi Wood sanoo.

Suomen tavaravienti  
• arvo -14,5 % 
• määrä -11,8 %
(elokuu 2020 / elokuu 2019) 

ULKOMAANKAUPPA

VIENTI TUONTI

Suomen tavaratuonti 
• arvo -13,9 %
• määrä -13,1 %
(elokuu 2020 / elokuu 2019)

LÄHDE: TULLI

Viennin yhteen-
laskettu arvo

Tuonnin yhteen-
laskettu arvo

-16,3 % -12,2 %
(18 2020 / 18 2019) (18 2020 / 18 2019)



37



Puheenvuoro

Geo- ja  
turvallisuuspolitiikka  

ovat palanneet 
määrittämään 

kauppapolitiikan 
keinovalikoiman  

käyttöä. 

Maailman kauppajärjestö WTO jatkaa 
kriisissä Yhdysvaltojen vaaleista huolimatta. 
Bidenkuherrusvuoden aikana pitäisi löytää 
riittävä uudistuspaketti, jotta Yhdysvallat kokisi 
WTO:n edistävän myös omia etujaan.

Teknologiavetoisia arvoketjuja ja muutakin 
teollisuutta palaa ja palautetaan takaisin kotiin 
– tai ainakin naapurimaihin. Teknologian eriy
ty minen eri standardeihin ja normeihin jatkuu. 
Geo ja turvallisuuspolitiikka ovat palanneet 
määrittämään kauppapolitiikan keinovalikoi
man käyttöä. Demokraattisen yhteiskunta
järjestelmän puolustaminen vaatii uhrauksia 
– myös yrityksiltä.

Konfetit on siivottu pois kaduilta. On realis
min ja kovan työn aika. 

Älkäähän hötkyilkö

Antti Niemelä
Kirjoittaja on taloudellisten ulkosuhteiden tiiminvetäjä Suomen Washingtonin suurlähetystössä.

Washingtonissa pidettiin kunnon 
bileet, kun Joe Bidenin voitto 
presidentinvaaleissa viimein 
varmistui. Kaikista Yhdysvalto

jen alueista juuri pääkaupungissa oltiin eniten 
Bidenin takana; presidentti Donald Trump sai 
vain 5,5 prosenttia piirikunnan äänistä. 

Kadut täyttäneitä konfetteja katsellessa 
tällaisen kauppa ja teknologiatallaajan mieleen 
tuli kuitenkin lähinnä suomalainen tokaisu: 
älkäähän hötkyilkö. Enkä tällä tarkoita presi
dentti Trumpin taipumusta olla taipumatta 
tappioonsa. Tarkoitan sitä, että vaikka monen 
tviittiverenpaine Trumpin poistumisen muka
na laskeekin, niin suuria politiikkamuutoksia 
nähdään kenties yllättävänkin vähän.

Trump ei ole syy vaan seuraus. Maailma 
muuttui jo. Kauppamaailman muutos jatkuu, 
siihen eivät yhdet presidentinvaalit suur
ta suunnanmuutosta tuo. Bidenin hallinto 
varmasti keskustelee meidän eurooppalaisten 
kanssa ystävällisemmin sävyin, mutta Yhdys
valtojen huolet eivät liuenneet vaalilipukkei
siin.

Kiina on EU:lle(kin) järjestelmätason kil
pailija. Se miten tähän kilpailuun vastataan 
määrittää Yhdysvaltojen ja EU:n suhdetta 
Bidenin kaudella. Tässä todellisuudessa EU ei 
ole ajopuu – EU:n omat päätökset vaikuttavat 
mahdollisuuteen tehdä yhteistyötä Yhdysval
tojen ja muiden demokratioiden kanssa. Intian 
valtameren ja Tyynenmeren alueen demokra
tiat ovat uudessa maailmanjärjestyksessä geo
politiikan keskiössä – Eurooppa pääsee mukaan 
vain omalla aktiivisuudellaan.
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Nigerian potentiaali pyörryttää

Mitä kertoisit suomalaisille aika 
tuntemattomasta maasta sieltä 
Abujasta, edustuston Team Finland –
koordinaattori Tarvo Nieminen? 
Nigeria on nuori ja yritteliäs maa. Valtavat 
markkinathan täällä on, paljon on köyhyyttä 
mutta myös valtavasti ostovoimaa. Maan 
bisnespääkaupunki, 20 miljoonan asukkaan 
Lagos on jo itsessään mantereen viiden
neksi suurin talous. Yritystapaamisissa 
kanssakäyminen on helppoa, ei ole kovin 
koukeroista, vaan mennään nopeasti asiaan. 
Paikalliset ovat suoria, helposti lähestyttä
viä ja ystävällisiä. 

Miltä Abujan arki näyttää? 
Kaduilla kohtaa kaikenlaista palveluntar
joajaa. Räätäliä, suutaria, kynsienhoitajaa 
kävelee ympäri kaupunkia, työvälineitä 
kilkuttaen ja asiakkaita etsien. Sitten täällä 
taas on moderneja innovaatiohubeja ja 
paljon koulutettuja nuoria, noin puolet 
maan 206 miljoonasta asukkaasta on alle 
20vuotiaita. 

Mikä ala siellä on  
erityisen kiinnostava? 
Maataloudessa potentiaali ihan pyörryttää! 
Jos prosessiin pääsee mukaan ovat mahdolli
suudet valtavat arvoketjussa pellolta pöytään 
saakka: pakkaaminen, logistiikka, varas
tointi, elintarviketeollisuus ja myös älykäs 
maatalous. Teknologisilla alustoilla voidaan 
parantaa maata, seurata markkina ja säätie

Sadan miljoonan nuoren Nigeriassa on innovatiivinen ilmapiiri, 
mielenkiintoinen energia-ala ja valtakunnallinen digistrategia, mutta 
myös maataloudesta kannattaisi suomalaisyritysten kiinnostua. 
 Lotta Nuotio  Shutterstock

toja, saada paremmat siemenet. Näihin pan
naan paljon paukkuja nyt ja samalla yritetään 
parantaa pienviljelijöiden tilannetta. 

Joko siellä on muita pyrkimässä  
niille apajille?
Ainakin tanskalainen Arla perustaa tänne 
meijereitä ja opettaa paikallisia maitotalou
teen, vaikkapa että miten lehmät tuottavat 
paremmin. Maitotaloustuotteet maksavat 
täällä maltaita. Suomalainen lehmä muuten 
tuottaa jopa kymmeniä kertoja enemmän 
kuin nigerialainen lehmä. 

Millaista bisnestä suomalaisyritykset 
siellä jo tekevät?
Suomi on täällä vahva energiasektorilla. 
Nigeria on öljytuloista riippuvainen talous, 
ne muodostavat vientituloista 86 prosenttia. 
Mahdollisuuksia löytyy kierrätyksessä ja 
kiertotaloudessa, myös koulutussektorilla. 
Täällä tehdään isoja infrainvestointeja: ICT, 
tieverkostot, lentokentät ja terminaalit. 

Miksi kauppasuhde on vielä  
aika olematon? 
Onhan maa kaukana eikä Nigerian bisnes
mahdollisuuksia oikein tunneta. Turval
lisuustilanne ja korruptio pitää toki ottaa 
vakavasti ja paikallisen kumppanin valinta 
on erityisen tärkeää. Abuja on kuitenkin 
järjestäytynyt ja Lagosta pienempi kaupunki, 
joka voisi hyvin toimia helpompana sillan
pääasemana innovaatioyritykselle. 

Nigeria

• Väkiluku 206 miljoonaa
• BKT 350 miljardia EUR
• per capita 1 750 EUR
• Talouskasvu 

– 4,3 % (arvio 2020) 
2,6 % (arvio 2021)

KAUPPA 

	

• Nigerian tuonnin arvo 
Suomeen (tavarat ja 
palvelut) 10,3 MEUR

	

• Suomen viennin arvo 
Nigeriaan (tavarat ja 
palvelut) 102,4 MEUR

TODELLINEN SUOMALAISEN 

LIIKETOIMINNAN VOLYYMI LIIKKUU 

SADOISSA MILJOONISSA EUROISSA, 

KUN OTETAAN HUOMIOON TUONTI 

MUISTA MAISTA JA VALMISTUS.

Haloo Abuja
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Finland Toolbox on avoin materiaali  -
pankki. Se tarjoaa työkaluja kaikille, 
jotka haluavat kertoa Suomesta 
kansainvälisesti. 

Löydät Finland Toolboxista
osuvimmat Suomi-faktat jokaiseen 
esitykseen, videoon tai messuille. 
Tutustu materiaaleihin ja ota Suomen 
maakuvan vahvuudet käyttöön 
kertoessasi yrityksestäsi 
kansainvälisille yleisöille: 
toolbox.finland.fi.


