sami.laakso
s4m1l44ks0LEGE

43 –– 2 0 2 1

U l komi n i ste r i ö n j u l ka i s e m a ka n s a i nvä l i s e n ka u p a n a i ka ka u s l e ht i

Uuden maailman USA
Vienti vetää – valtakunnassa kaikki hyvin?
Kurssi kohti Kiinaa
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ja voima?
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Pitchaus
2 minuutin myyntipuhe


Kuka?
Rimbo Salomaa,
tuottaja
Mikä?
Solar Films Inc. Oy
Mitä?
Tv-sarjoja ja elokuvia
Kenelle
Yleisölle Suomeen
ja kansainväliseen
levitykseen, erityisesti
Eurooppaan
– Rikokset kiinnostavat – murha on murha maasta riippumatta. Huumori ei sen sijaan
toimi niin hyvin eri kulttuureissa, komedia menee huonommin kaupaksi kansainvälisesti
kuin draama ja rikosdraama, tuottaja Rimbo Salomaa (oik.) kertoo. Kylmä syli -sarjan
vientiponnisteluja on tukenut myös Business Finland. Sen pääroolissa on Mikko Leppilampi.
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Murha myytävänä

”T

ampereen Näsijärvestä
löytyy naisen ruumis. Red
Princess -tv-sarjan edetessä selviää, että hyvämaineinen saksan kielen opettaja on ollut Baader–
Meinhof-liikkeen jäsen, joka Berliinin
muurin murruttua tuli Stasin avustamana
Suomeen ja organisoi täällä terrori-iskuja.
Juonessa sekoitetaan faktaa ja fiktiota ja liikutaan sekä tässä hetkessä että menneessä
ajassa. Tv-sarjan tyylilaji on yhteiskunnallinen draamatrilleri. Vahvoina teemoina
ovat myös eko- ja kyberterrorismi.
Kylmä syli -sarja puolestaan kertoo
sarjamurhaajasta, joka tappaa hukuttamalla. Jaksot kuvattiin talvisessa Porvoossa ja
keskeisenä hahmona on Mikko Leppilammen esittämä poliisi Hautalehto. Christian
Rönnbackan Hautalehto-romaanisarja
on suosittu Suomessa. Uskon, että kirjaan
pohjautuva tv-sarja toimii myös kansainvälisesti.
Kylmä syli -sarjaa yritetään saada jo sovittujen Suomen ja Ruotsin lisäksi laajempaan kansainväliseen levitykseen. Tanskalainen myyntiyhtiö otti meihin yhteyttä ja
teimme sopimuksen jo kuvausten aikana.
Tämä on uutta. Aiemmin me tarjosimme
valmista tuotantoamme myyntiyhtiöiden
valikoimiin, nyt ulkomaiset agentit kysyvät, millaista tuotantoa olisi tulossa.
Myynnin kannalta tärkeä tapahtuma
on Euroopan suurin tv-alan tapahtuma
Mipcom-messut Cannesissa. Olemme tehneet sinne sarjasta trailerin ja tekstittäneet
kaksi ensimmäistä jaksoa englanniksi.

Red Princess -tuotannon toteutuminen
riippuu vielä siitä, saammeko suomalaisittain kalliille hankkeelle myös ulkomaista
rahoitusta. Kauppaamme ideaa yhteistuotannosta kansainvälisissä tapahtumissa.
Suoratoistopalvelut ovat muuttaneet
markkinan, ja palveluntarjoajat kilpailevat
kiivaasti hyvistä tuotannoista. Pohjoismaiset rikossarjat ovat kysyttyjä, me yritämme
mennä sarjoillamme jo askeleen eteenpäin
Nordic noir -kategoriasta. Tärkeää on jonkinasteinen omaleimaisuus, mutta pitää
olla myös jotain tuttua. Sarjat enimmäkseen dubataan, joten kieli ei ole suuri este
menestykselle.
Suomalaisessa tuotannossa tv-sarjan
yhden jakson budjetti on keskimäärin
350 000 euroa, muissa Pohjoismaissa
budjetti on vähintään kaksinkertainen,
muualla vielä enemmän. Silti meidän on
pärjättävä kilpailussa isommalla rahalla tehtyjen tuotantojen kanssa. Meidän
pitää olla joustavampia, jossain suhteessa
taitavampia ja pelata paremmin joukkueena – eihän kalliimmista pelaajista koostuva
jalkapallojoukkuekaan aina voita.
Jos Kylmä syli ja Red Princess menestyvät, se sataa koko suomalaisen tekijäkentän
laariin. Tulemme maana kansainvälisesti
uskottavammaksi ja kiinnostavammaksi.”

Rimbo Salomaa
tuottaja, Solar Films
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oni ei 2010-luvun alkupuolella meinannut uskoa, kun kerroin
Suomessa käydessäni arjestani silloisessa kotikaupungissani
Istanbulissa. Ruokaostokset tilattiin netistä ja tuotiin kotiin,
ravintola-annoksia ”woltattiin” jo tuolloin, tosin mobiilisovelluksen sijaan
Ruokakori-nimisen nettisivun kautta ja ravintoloiden omien lähettien tuomana.
Ehkäpä epäuskon lähteenä olivat mielikuvat, myös itsestämme. Usein
(syystäkin) miellämme itsemme teknologiassa ja digitalisaatiossa edistyneeksi
maaksi. Kääntöpuolena saatammekin sitten herkästi samalla aliarvioida muiden
osaamista. Siksikin vientiin pureutuvan Analyysi-tekstimme haastateltavan
sanat hätkähdyttävät. Nokian kulta-aikojen jälkeen meistä on tullut paljon
vähemmän korkean teknologian viejä, kuin moni ehkä mieltääkään.
Eli tehtävää riittää, kuten myös kovaa kilpailua maailmalla. Kilpailussa
pärjäämiseksi vaaditaan myös vaikuttamista olosuhteisiin, joissa yritykset
toimivat. Tämä koskee erityisesti Suomelle niin tärkeää teknologia-alaa. Mutta
keneen pitää vaikuttaa ja miten, missä ovat valta ja voima? Sitä tarkastelee
Teema-kokonaisuutemme Päätöksenteon paikka.
Laakereille emme voi jäädä lepäämään myöskään globaalien ongelmien
ratkaisuissa, pandemiasta ilmastonmuutokseen. Ratkaisujen löytäminen vaatii
kansainvälistä yhteistyötä ja siihen omalta osaltamme vaikuttamista. Kestävän
kehityksen tavoitteita ei myöskään voida saavuttaa ilman yritysten mukanaoloa.
Onneksi tätä yhteistyötä tehdään useilla sektoreilla. Tästä olemme keränneet
esimerkkejä seinäkalenteriin, jonka olemme toimittaneet yhdessä Kehityslehden kanssa. Toivottavasti kalenteri tuo hyvää mieltä ja toiveikkuutta pian
alkavaan vuoteen 2022.
Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvää joulunaikaa koko toimituksemme
puolesta!

Lotta Nuotio
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Lyhyet

Lu e l i sä ä ve r kosta : kau ppapo l i ti i kka.fi

ESSAAN
MONINAISUUD
?
EN
N
YHTENÄI
nin suunta
Euroopan unio
o Raunio & Juho

Toimittaneet Tapi

Saari

Uusi kirja
pohtii Euroopan
unionin tulevaisuutta
Eurooppatiedotuksen julkaisema tuore kirja ”Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta” kartoittaa EU:n politiikan muodostumista ja muutoksia sekä
pohtii unionin tulevia ratkaisuja. Kirjan lähtökohtana on
kysymys unionin kyvystä uudistua ja toteuttaa yhtenäistä
politiikkaa.
Koronaviruspandemiasta toipuvassa EU:ssa korostuvat
tällä hetkellä talouden ohella ilmastonmuutos, sisämarkkinoiden syventyminen, digitalisaatio, disinformaation
torjuminen, monikulttuurisuus ja maahanmuutto. Lisäksi
kansainvälisen toimintaympäristön muutokset sekä jäsenvaltioiden erilaiset yhteiskunnalliset rakenteet ja arvot
tuovat epävarmuutta EU:n toimintaan.
Tuore teos kartoittaa EU:n politiikan muodostumista ja
muutoksia sekä pohtii unionin tulevia ratkaisuja. Lisäksi
kirjassa pohditaan EU:n yhteisen talouspolitiikan muodostumista sekä talouspolitiikan vaikutusta tulevaisuuteen. Kirjassa käsitellään myös EU:n kauppapolitiikkaa eri
kulmilta sekä sivutaan WTO:n roolia EU:n uudistuksissa.
Kauppasopimusten ja kestävän kehityksen suhde on
noussut EU:ssa keskusteluun. Yksi vihreän kehityksen
ohjelman puhutuimpia kauppapoliittisia esityksiä ovat
hiilitullit, joista myös Kauppapolitiikka 3/2020 kirjoitti.
Teos luo kattavan kuvan unionin nykytilasta
ja esittelee laajasti EU:n viimeaikaista kehitystä
ja avaa politiikan sektoreiden entistä tiiviimpiä
yhteyksiä.
Kirjan voi tilata tai ladata pdf-muodossa maksutta ulkoministeriön julkaisukaupasta. Ruotsinkielinen painos julkaistaan alkuvuodesta 2022.
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Kauppapolitiikan ja
Kehitys-lehden tilaajille
lahjaksi kalenteri
Kauppapolitiikan sekä Kehitys-Utvekling
-lehtien tilaajille jaetaan ensimmäistä
kertaa lehtien toimitusten yhteistyössä tehty
vuoden 2022 seinäkalenteri.
Kalenterissa kerrotaan esimerkkien kautta,
miten kehitysyhteistyön ja yksityisen sektorin
yhteistyöllä voidaan ratkoa paikallisia ja globaaleja ongelmia.
Suomi tukee kehittyvien maiden yritystoiminnan kehittymistä ja hyödyntää tässä myös
suomalaisten yritysten ja kansalaisyhteiskunnan
osaamista. Kehittyvien maiden yksityinen sektori luo valtaosan tulevaisuuden työpaikoista ja
taloudellisesta kasvusta.
Ulkoministeriö tukee kehitysyhteistyövaroin
suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehittyvissä maissa.
Tämän tavoitteena on kohdemaiden taloudellisen, sosiaalisen tai ympäristöllisen kehityksen
edistäminen ja lähtökohtana on vastuullisen
yritystoiminnan noudattaminen.
Toivotamme kalenterin myötä lukijoillemme
hyvää vuotta 2022!

Unicef perustaa Suomeen
kaksi innovaatiotyön keskusta
Suomen pitkäaikainen kumppanuus YK:n lastenjärjestön kanssa syvenee, kun Unicef siirtää osan
innovaatiotyöstään Suomeen. Suomeen perustetaan kaksi innovaatiokeskusta, jotka keskittyvät
uusien ratkaisujen kehittämiseen, testaamiseen
ja skaalaamiseen.
Innovatiivisen oppimisen keskus edistää digitaalisten ratkaisujen avulla erityisesti perus- ja
toisen asteen opetusta ja oppimista.
Innovatiivisen rahoituksen keskus etsii ja kehittää uudentyyppisiä rahoitusmalleja ja finanssiteknologioita.
Keskukset aloittavat toimintansa syksyn 2021 aikana.
Keskukset tarjoavat mahdollisuuden monialaiseen yhteistyöhön suomalaisten yksityisen
ja julkisen sektorin sekä tutkimusalan ja järjestöjen kanssa.
Keskusten kautta suomalaisia teknologisia ja
sosiaalisia innovaatioita voidaan hyödyntää
maailmalla myös laajemmin.

4 | 2021

Kauppapolitiikka_4-2021.indd 6

22.11.2021 14.57

Iso kysymys

J O U T U VAT KO
YRITYKSET SANOMAAN
T I L AU K S I L L E E I ?

© R O B O RT H

EN

Vielä pystytään myymään, mutta
järjestelemiseen menee pirusti aikaa.

”

Vaikka emme ole tilanteessa, jossa jouduttaisiin
laajamittaisesti myymään
’ei oota’, ei voida myöskään sanoa, että kaikki olisi kunnossa.
Jo olemassa olevissa tilauksissa
on haasteita, mutta totta kai
yritykset pyrkivät vastaamaan
kasvaneeseen kysyntään niin hyvin kuin
mahdollista.
Erityisesti ongelmia aiheuttavat tuotantoketjut, esimerkiksi komponentteja on vaikea
saada ollenkaan. Jotakin tiettyä komponenttia saattaa joutua metsästämään ja siihen
meneekin yrityksiltä pirun paljon aikaa.
Tietysti viive tuotantoketjuissa heijastuu
myös eteenpäin.
Materiaali- ja kapasiteettipulakin vaivaavat
erityisesti teollisuutta, materiaalien saatavuudessa on paljon nyt ongelmia. Rakentamisen puolella pystytään vielä vastaamaan
kysyntään mutta saatavuusongelmat näkyvät
sielläkin materiaalien hinnannousussa.
Myös tuotannon paikallistuminen vaikuttaa toimitusketjuihin. Tällaista lokalisointia
on tehty pienentämään ketjujen riskejä, joten
myös toimittajia haetaan lähempää. Tämä on
johtanut jonkin verran koko kansainvälisen

kaupan pelikentän muutokseen. Jos aiemmin
on tehty vientikauppaa muualle, niin nyt korostuu paikallisen ympäristön tunteminen ja
kumppanin sieltä saaminen. Onkin yhtäkkiä
aiempaa merkittävämpää, millaisessa asemassa yritys on paikallisella tuotantokentällä.
Lisäksi läpileikkaavasti ihan jokaista toimialaa vaivaa työvoimapula, ja se on koko ajan
vain vaikeutumassa. Siihen en ikävä kyllä näe
nopeaa ratkaisua olevan tulossa. Koronakin
yhä jollakin tavalla vaikuttaa, esimerkiksi
vientiprojekteja hankaloittavat haasteet
asennus- ja huoltoporukan liikkumisessa
ulkomailla.
Tämä kaikki näkyy toki jo kuluttajillekin.
Jos haluat uuden pelikonsolin tai puhelimen,
ei niitä ehkä olekaan saatavilla ja toimitusajat
ovat pidentyneet.
Toisaalta on myös paljon investointihalukkuutta. Aika on nyt sille hyvä: kun kysyntää
on paljon, on siihen tärkeää vastata. Jos alkaa
tulla pula kapasiteetista vastaan, niin laajennusinvestoinneille on siinä hyvä sauma.”

Sami Pakarinen
johtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto
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Verkkolehdessä kirjoittajaksi: Team Finland –verkosto

Lyhyet

Yritysten pääsyä
Team Finland -verkoston asiantuntijoiden
pakeille sujuvoitetaan.

Kätevästi ja nopeasti yhteys
Team Finland -verkostoon
Uudistunut yhteydenottopyyntö mahdollistaa yritysten
tiedusteluihin vastaamisen kahden arkipäivän kuluessa.

Y

o

ritysten on yhä helpompi saada yhteys
vienninedistämistä tekeviin Team
Finland -verkoston asiantuntijoihin uudistetun yhteydenottopyynnön kautta.
Verkoston yhteydenottopalvelun käytettävyyttä ja
ulkonäköä on parannettu ja tiedustelujen käsittelyä
tehostettu ja laajennettu.
Yhteydenottopyyntö ohjaa yrityksen suoraan
Team Finland -verkoston asiantuntijalle, joka yrityksen asiassa parhaiten palvelee. Verkoston asiantuntija ottaa yhteyttä pyynnön jättäneeseen henkilöön
kahden arkipäivän kuluessa.

Käytettävyysparannusten lisäksi myös tiedustelujen käsittely verkostossa laajenee ja tehostuu.
Tämä mahdollistaa palvelulupauksen tiedusteluihin
vastaamisesta kahden arkipäivän kuluessa.
Käyttäjien antamia tietoja käsittelevät luottamuksellisesti Team Finland -verkoston ydintoimijat Suomessa ja ulkomailla. Ydintoimijoita ovat Business
Finland, ELY-keskus ja TE-toimistot, Finnvera, ulkoministeriö,
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu sekä
Talous- ja velkaneuvonta yrityksille
ja yrittäjille.

 Eurooppa saa yhtenäispatentin
Euroopassa on tulossa käyttöön yhtenäispatentti (Unitary Patent) keksintöjen
suojaamiseen. Ensi vuoden lopussa käyttöön otettava yhtenäispatentti toimii
kansallisten patenttien rinnalla.

8

Myöntämisen jälkeen yhtenäispatentti
astuu kerralla voimaan kaikissa uudessa
patenttijärjestelmässä mukana olevissa
valtioissa. Yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court) mahdollistaa

patenttiriitojen ratkaisun koko Eurooppaa koskevin oikeusvaikutuksin.
Yhtenäispatentit myöntää Euroopan
patenttivirasto EPO. Lue lisää yhtenäispatentista EPO:n sivuilta.
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Lue lisää ver kosta : te am-f in lan d.f i

Tunnetko jo
ilmastorahaston?
Ilmastorahasto Oy on valtion
omistama erityistehtäväyhtiö,
jonka tehtävänä on torjua ilmastonmuutosta, vauhdittaa teollisuuden vähähiilisyyttä ja edistää
digitalisaatiota.
Rahasto pyrkii vauhdittamaan
ja laajentamaan merkittävän
mittaluokan ilmastoinvestointeja,
tarkoitus on päästä toimiin tehokkaammin, kuin ne tapahtuisivat
muun rahoituksen turvin.
Ilmastorahasto keskittyy ilmastoratkaisujen kaupallisiin skaalauksiin sekä päästövähennyksiä
mahdollistaviin alustoihin. Rahoituskohteet voivat olla yksityisiä,
julkisomisteisia tai näiden yhteisesti omistamia yrityksiä.

Yhteistyössä kehittyvien
maiden digitalisaatioon
Suomi ja Yhdysvallat tiivistävät yhteistyötään
edistääkseen kehittyvien maiden digitalisaatiota. Aie
sopimuksen tavoitteena on nopeuttaa digitaalista murrosta ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Yksi
keskeisistä työkaluista on yrityshankkeiden rahoitus.
Suomen kehitysrahoittaja Finnfund on jo jonkin
aikaa investoinut digitaaliseen infrastruktuuriin ja
palveluihin Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa
Amerikassa. Finnfundin sijoitukset parantavat
kohtuuhintaista pääsyä dataan ja digitaalisiin
palveluihin etenkin maaseudulla.

Tutkittua tietoa
ajankohtaisiin kysymyksiin



Uusi sivusto ratkaisujatieteesta.fi kokoaa keskeisiä tuloksia hankkeista, jotka on
rahoitettu strategisen tutkimuksen
neuvoston (STN) ohjelmista.
Verkkopalvelu tarjoaa ilmiölähtöisesti tutkittua tietoa ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja
ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin
kysymyksiin. Lisäksi verkkopalvelu
auttaa löytämään politiikkasuosi
tukset ja asiantuntijat. Sivustolle

on koottu myös ohjeet, miten
päästä aiheita koskevan lisä
tiedon pariin.
Ratkaisujatieteesta.fi on toteutettu erityisesti päättäjiä ja
päätöksenteon valmistelijoita
ajatellen, mutta verkkopalvelu
tarjoaa mielenkiintoista sisältöä
kaikille tutkimukseen perustuvista
ratkaisuista ja laajoista yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneille.
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Kovaa kauppapolitiikkaa

Uuden
maailman

Globaali murros muuttaa Yhdysvaltain
kauppapolitiikkaa isommin kuin
presidenttien valtakaudet.
 Lotta Nuotio  Shutterstock

Y

hdysvaltain presidentti Joe Biden
lupaili virkaan astuessaan lähes
täysin päinvastaista kauppapolitiikkaa kuin edeltäjänsä. Presidentti
Trumpin virkakaudella suurimmiksi jännitteet kohosivat Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, mutta myös
Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kauppasuhteet
kokivat kolhuja. Presidentin vaihdoksen odotettiin
merkitsevän paluuta rakentavampaan ja helpommin
ennakoitavaan kansainväliseen politiikkaan.
Kansainvälisessä kauppapolitiikassa ilmapiiri
onkin selvästi parantunut, katsoo amerikkalaisen
kauppakamarin, Amcham Finlandin toimitusjohtaja
Alexandra Pasternak-Jackson.
– Sen jälkeen, kun presidentti Biden aloitti, olemme nähneet yleistä jännitteiden lientymistä ja edistysaskelia pitkäaikaisten kiistojen ratkaisemisessa,
yleisesti ottaen elämme suopeammassa ympäristössä myönteisille transatlanttisille suhteille. On paljon
halua yhteistyöhön, Pasternak-Jackson sanoo.
Konkreettisena esimerkkinä suhteiden tervehtymisestä Atlantin molemmin puolin on hiljattain
saavutettu sopu teräs- ja alumiinitulleissa, jotka
presidentti Trump asetti vuonna 2018 perusteenaan
kansallinen turvallisuus.
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Sopu on eittämättä helpottava edistysaskel.
Mutta vaikka demokraattien kritisoimien tullien
poistamisen piti olla helppoa, siihen vaadittiin
kuitenkin vuosi.

Presidenttejä suurempi muutos
Jos Biden onnistuu puhaltamaan leudompia tuulia
Atlantin ylittäviin kauppasuhteisiin, niin lopulta
edes Yhdysvaltain presidentti ei voi kovin paljoa
muuttaa globaalin murroksen todellisuutta.
Paluuta vanhaan tuskin on, koska maailma on
mullistunut kauppapolitiikkaakin syvästi koskettavalla tavalla, niin taloudessa, teknologiassa kuin
geopolitiikassakin. Kotimaan poliittinen todellisuus
esimerkiksi pakottaa kohti Buy American -politiikkaa
sekä puheissa että teoissa.
– Kauppapolitiikan on näytettävä, että se on
amerikkalaisen työläisen puolella ja elintaso nousee.
Siinä todellisuudessa esimerkiksi uusi vapaakauppasopimus on kotimaanpoliittisesti aika lailla mahdoton, toteaa Suomen Washingtonin suurlähetystön
Team Finland -tiimin vetäjä Antti Niemelä.
Biden on kyllä sitoutunut kansainväliseen järjestelmään uudelleen, mutta lopulta politiikan toimeenpano näyttää hyvin samanlaiselta kuin Trumpin
kaudella.
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Arvoihin perustuvaa teknologiaa

K

ansainvälisessä kaupassa
teknologian ja teknologiapolitiikan merkitys kasvaa kasvamistaan. Kesällä EU ja Yhdysvallat
perustivat kauppa- ja teknologia
neuvoston, jonka tarkoitus on
edistää samankaltaisiin arvoihin
perustuen globaalia digitalisaatiota.
Neuvosto on yksi Suomelle
erittäin tärkeistä yhteistyön foorumeista Yhdysvaltojen kanssa,
korostavat sekä kauppakamarin
Alexandra Pasternak-Jackson
Helsingissä että edustuston Antti
Niemelä Washingtonissa.

– Suomen kaltaisten teknologiamaiden tehtävä on johtaa EU:ta
siihen suuntaan, että pystymme
vaikuttamaan teknologiapolitiikkaan ja standardeihin. EU:lla on nyt
mahdollisuus ottaa merkittävämmän toimijan rooli, Niemelä sanoo.
– Erityisesti digitaloudessa
Suomen ääni ja johtajuuskin EU:ssa
voisi olla avainroolissa edistämässä käytäntöjä, jotka voivat auttaa
kauppaa ja liiketoimintaa Suomen
ja USA:n välillä, katsoo Pasternak-Jackson. 
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Kovaa kauppapolitiikkaa

Kauppapolitiikka on USA:ssa
työkalu ulko- ja turvallisuuspollitiikalle.

Tämä näkyy esimerkiksi kiinalaisten teknologiayritysten lisäämisessä mustalle listalle. Se on
Bidenin aikana yhä jatkunut mutta perustellummin.

Yhdysvallat asemoituu uudelleen
Kauppapolitiikassa Yhdysvaltojen globaali johtajuus on aiemmin taannut sen, että tuotantoketjut ja
teknologiat ovat yhteensopivia. Tästä se on joutunut
maksamaan myös kovan hinnan: Kun järjestelmä
on ollut avoin kaikille, ovat kilpailijat pystyneet
nousemaan.
– Jos Yhdysvallat jatkaisi vanhaan malliin, se
heikentäisi omaa kilpailuasemaansa. Ei ole kerta
kaikkiaan enää poliittisesti mahdollista maksaa tällaista hintaa globaalista vapaakaupasta, jossa muut
eivät välttämättä noudata samoja sääntöjä, Niemelä
sanoo.
Protektionistisia suuntauksia on toki muuallakin
maailmassa. Jopa kaupan avoimuuden puolestapuhuja EU on ottanut ohjenuorakseen strategisen
autonomian, johon sisältyy suojautuminen unionin ulkopuolisten maiden ei-toivotulta kilpailulta.
Kauppakamarin Pasternak-Jackson korostaa, että
Yhdysvalloille omien intressien suojaaminen ei silti
tarkoita linnoittautumista.
– Bidenin proaktiivista kauppapolitiikkaa määrittävät läheinen yhteistyö liittolaisten kanssa,
olemassa olevien kauppakiistojen ratkaiseminen ja



Yhdysvallat kauppakumppanina

• Yhdysvallat Suomen 2. suurin kauppakumppani 2020
• Vienti +13,4 % vuonna 2020 (yli miljardin euron kasvu)
• Ainoa Suomen seitsemästä suurimmasta vientimarkkinasta,
jonne vienti kasvoi 2020
• Palveluiden vienti +34 % (tavaravienti -1 %)
• Yhdysvallat palveluviennin 1. kohde Suomelle, 18 prosenttia
palveluiden kokonaisviennistä
• 2. suurin suorien kansainvälisten sijoitusten lähde Suomelle.
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rakentavamman lähestymistavan ottaminen. Nämä
näkyvät esimerkiksi WTO:n uudistamisessa, kestävän ja ilmastoystävällisen kaupan kysymyksissä,
globaalissa verotuksessa ja datan hallinnassa, hän
luettelee.
Proaktiivisesta lähestymistavasta kertonee myös
Yhdysvaltain ja Kiinan välillä marraskuussa sovittu
yhteinen ilmastohanke.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkalu
Yhdysvaltain päivänpoliittisessa keskustelussa nämä
aiheet eivät kuitenkaan ole niitä puhuttavimpia.
Kansallisen turvallisuuden kysymykset vievät suuren
ilmatilan keskustelussa myös Bidenin aikana.
– On hyödyllistä ymmärtää, että kauppapolitiikka
on täällä enemmän työkalu ulko- ja turvallisuuspolitiikalle, kuin oma itseisarvoinen itsensä. Tämä on
merkittävää koko maailman kauppajärjestelmän
kannalta, Niemelä arvioi.
Kauppapolitiikan tulo vahvemmin osaksi ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa on osaltaan aiheuttanut uusia
suuntauksia, kuten tuotantoketjujen kotiuttaminen
ja monipuolistaminen. Tämä voi tarjota lisää mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.
– Suomalaisyritykset voivat hyötyä kotiuttamisesta esimerkiksi lääketeollisuuden tarvikkeissa ja
puolijohdekomponenteissa. Näillä teollisuudenaloilla suomalaisyritykset voisivat päästä osaamisellaan
tekemään hyvää tulosta, Alexandra Pasternak-Jackson sanoo.
Tietyn tyyppinen yritystoiminta tulee nousemaan
politiikan toiminnan keskiöön, halusivat yritykset
sitä tai eivät. Tämä koskee erityisesti teknologiaa,
jota autoritaariset maat voivat käyttää tavoilla, joka
ei ole hyväksyttävää demokraattisessa yhteiskunnassa. Toisin sanoen, yritysten yhteiskuntavastuu
kasvaa.
– Jos Yhdysvalloissa haluaa tehdä bisnestä, olet silloin yrityskansalainen kaupungissa tai osavaltiossa,
jossa toimit. Yritysten on otettava tämä huomioon ja
tuotava kaikkeen toimintaan mukaan, oltava kunnon
yrityskansalainen, Niemelä sanoo. 
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Kolumni

Nina Vaskunlahti | Alivaltiosihteeri | Ulkoministeriö

Monenkeskisesti
pois tuhon tieltä

K
Meidän
etumme
mukaista
on toimia
monenkeskisesti
ja etsiä
ratkaisuja
yhdessä.

ulunut vuosi on verottanut meitä
kaikkia. Covid 19 -pandemia on
osoittanut sitkeäksi, joskin laantumisen merkkejä on. Rokotteet
tehoavat, mutta rokotekattavuus ei ole riittävä.
Jo kulunut hokema on, että olemme turvassa
vasta sitten, kun kaikki ovat turvassa. Näin ei
todellakaan vielä ole ja tuskin tulee olemaan
pitkään aikaan.
Pandemian vaikutukset tuntuvat maailmankaupassa, toimitusketjuissa, raaka-aineiden ja
komponenttien saatavuudessa, logistiikassa ja
liikkuvuudessa. Satamien konttipula on tosiasia
– alukset ja kontit eivät välttämättä kohtaa oikeaan aikaan samassa paikassa. Euroopassa koemme konkreettisesti, miten ehtyvä magnesium
Kiinasta iskee esimerkiksi autoteollisuuteen.
Erään maailman suurimman rahtialuksen,
Ever Greenin, juuttuminen Suezin kanavaan
viime maaliskuussa – pandemiasta riippumaton navigointivirhe – heijastuu logistiikkaan ja
kuluttajiin vielä loppuvuodesta. Pandemia vaikuttanee tätä vielä paljon pidempään. Maailma
ei ole pysähtynyt, mutta aikatauluttaminen ei
ole vielä aivan entisenlaista.
Ajattelin jossakin vaiheessa, että koronapandemian torjuminen ajaisi meitä yhteisiin ratkaisumalleihin, mutta todellisuus on osoittautunut
toiseksi. Toki geopolitiikan ja geoekonomian
isot liikkeet olivat hyvin nähtävissä ja tunnettavissa ennen talvea 2020. Pandemia sitten vain
voimisti entisestään maiden protektionistisia
suuntauksia, suurvaltojen teknologista kilpailua
ja vastakkainasettelua ja osoitti toimitusketjujen heikkouksia.

Tilanne on kestämätön Suomen kaltaiselle
avoimelle taloudelle. Meidän etumme mukaista
on toimia monenkeskisesti ja etsiä ratkaisuja
yhdessä. Euroopan unioni on tässäkin hyvä
viitekehys. On tosin myös panostettava unionin
sisäiseen yhtenäisyyteen ja kestävyyteen. On
vahvistettava sekä sisäistä että ulkoista resilienssiä, mutta ei protektionismia. On vahvasti
Suomen edun mukaista toimia tässä aktiivisesti
ja eteenpäin katsoen.
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres puhui
pari vuotta sitten Maailman talousfoorumissa
”tuhon reseptistä”, a recipe for disaster. Sellaisen
olemme luomassa maailmaan, jos emme pysty
kehittämään kuin hajanaisia osaratkaisuja yhä
globaalimpiin, yhteisiin ongelmiin.
Hiljattain kansainvälisen kaupan alalla ratkaisuja lähdettiin etsimään Maailman kauppajärjestö WTO:n ministerikokouksessa, tosin jo
kokoukseen lähtiessä odotukset olivat matalalla.
Poliittista selkärankaa tarvittaisiin kipeästi, oli
sitten kyseessä järjestön uudistamistyö, riitojenratkaisujärjestelmä tai ympäristötuotteiden
kaupan vapauttaminen.
Pääsihteeri Guterresin viesti on tänään vielä
ajankohtaisempi kuin kaksi vuotta sitten. Kysyy
rohkeutta etsiä yhteisiä ratkaisuja monenkeskisesti, päättää ja sitten toteuttaa yhdessä sovittua. Se on kuitenkin meidän paras ja oikeastaan
ainoa mahdollisuutemme, välttyäksemme
pääsihteerin varoittamalta tuhon tieltä. 
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Lähikuvassa

Eurokriisin karaisema
Iso osa euromaista on jättänyt yhteisessä ymmärryksessä
vakaussopimuksen velkaantumista koskevat kriteerit
taakseen viimeistään pandemian aiheuttamassa
kurimuksessa. Ovatko velkasäännöt epärealistisia, kun
ilmastotoimetkin vaatisivat massiivisia panostuksia?
 Sami Laakso  Jari Härkönen

”T

unsin Euroopan talouden vapaan
pudotuksen vatsassani, selkäpiissäni,
luissani ja (ainakin toivottavasti)
myös aivoissani”, Olli Rehn kirjoittaa
tuntemuksistaan eurokriisin synkissä
syövereissä kirjassaan Kuilun partaalta.
Rehn perustelee kirjan kirjoittamista sillä, että on
sekä Euroopan unionin että euron tulevaisuuden kannalta tärkeää tehdä tosiasioihin pohjautuvat johtopäätökset vuosista, jolloin Euroopan yhteinen valuutta
ja talous kävivät romahduksen partaalla. Ne vaiheet
hän eli Euroopan komission varapuheenjohtajana ja
talous- ja raha-asioista vastaavana komissaarina.
Palataan Olli Rehnin henkilökohtaisiin tuntemuksiin tuonnempana. Kysytään ensin, millaisia päätelmiä hän tekee tämän päivän tilanteesta nyt Suomen
Pankin pääjohtajana.

Velkakriteerien päivitys
Paljonko on liikaa? Euroopan unionin jäsenmaiden
velat ovat kasvaneet massiivisesti, kun pandemia on
sekoittanut maailmantalouden. Samalla talous- ja
rahaliiton kriteerit maiden velkaantumiselle on
jätetty taakse. Yhä harvemman maan velka jää alle 60
prosentin bruttokansantuotteesta tai alijäämä alle
kolmen prosentin.
Asetetut velkaantumiskriteerit eivät monien kriitikoiden mielestä perustu talouden teorioihin, vaan
ovat pikemminkin tuulesta temmattuja. Olli Rehn oli
vuosina 2010–2012 tekemässä talousliiton sääntö
uudistusta, joten hän tietää, etteivät luvut sentään
tuulentuomia ole.
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– Silloin päädyttiin 60 prosentin tasoon kutakuinkin ottamalla 12 silloisen EU-jäsenmaan julkisen velan
keskiarvo, Rehn muistelee. Hän kuitenkin myöntää
olevansa osittain samaa mieltä kriitikoiden kanssa,
mutta kokonaan romukoppaan velkakriteerit eivät
jouda.
– Koska rahaliitossa on yksi rahapolitiikka ja 19 finanssipolitiikkaa, sen takia tarvitaan talouspolitiikan
koordinaatiota, hän perustelee.
Tosiasioiden edessä – ehkä jopa paasikiviläisittäin –
Rehn kuitenkin sanoo, että sääntöjen uudistamiseen
on tarvetta.
– 60 prosentin viitearvo julkisen velan osalta on
tänä päivänä epärealistinen suurelle joukolle EU-maita. Yleensä ei kannata asettaa epärealistisia tavoitteita, vaan sellaisia mitkä on mahdollista saavuttaa.
Hänen mukaansa olennaista on, että suurta julkista
velkaa supistetaan hallitusti. Siihen pääsemiseksi olisi
kyettävä lisäämään sääntöjen luotettavuutta.
– Mielekkäin lähtökohta olisi velka-ankkuri, joka
rakennetaan havaitun talouden pitkän aikavälin kasvutrendin pohjalle ja siinä huomioidaan myös väestö
kehitys. Kun julkisen velan kehitys suhteutetaan
kansantalouden pitkän aikavälin kasvun kehitykseen,
se saadaan kestävälle pohjalle. Tältä pohjalta jäsenmaille määriteltäisiin maakohtainen tavoite ja kukin
jäsenmaa myös sitoutuisi siihen.
Maakohtaisen tavoitteen pohjalta rakennettaisiin
menosääntö, joka muistuttaa Suomen monivuotista
menokehysjärjestelmää.
– Tämän kaltainen menosääntö on paras keino yllä
pitää julkisen talouden kestävyyttä, joka on kestävän
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Ei kannata asettaa
epärealistisia tavoitteita,
vaan sellaisia mitkä on
mahdollista saavuttaa.

Olli Rehn kertoo, kuinka
2000-luvun alussa komissiossa
päädyttiin arvioon, että
kansainvälisessä taloudessa
monenkeskinen järjestelmä
on haavoittuvainen. Sen
perusteella tehtiin tietoinen
päätös panostaa enemmän
alueellisten ja kahdenvälisten
kauppasopimusten
neuvottelemiseen.
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Lähikuvassa

 Savolainen tulkinta
Vuonna 1995 Olli Rehn kiersi europarlamentaarikkona
tiukasti aikataulutetulla puhujamatkalla Suomea, jonka yhtenä etappina oli puhe jalkapalloseura Törnävän pallo 55:n
juhlassa Seinäjoella. Sen jälkeen hänen piti kiirehtiä 16.30
lähtevään junaan.
– Saavuin Seinäjoen asemalle tarkan aikataulun mukaisesti 16.28 ja huikkasin rautatieasemalla VR:n henkilölle,
mikä näistä junista menee etelään? Hyppäsin hänen osoittaman junan kyytiin, jossa suuntasin pitkän viikon päätteeksi ravintolavaunuun. Kun konduktööri tuli, tarjosin hänelle
lippua ja kysyin, mihin aikaan olemme Haapamäellä?
Konduktööri katsoi minua pitkään, odotti tovin, kunnes
totesi, että olemme tällä junalla menossa Parkanon kautta
etelään Helsinkiin, emme minnekään Haapamäelle.
Olin hypännyt väärään junaan! Syynä oli, että elin liian
voimakkaasti Suomen historiaa. Olin lukenut pikkupoikana
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla ja J. O. Hannulan
Suomen vapaussodan historian. Sisällissodassa Haapamäen
ja Pieksämäen välinen ratayhteys oli tärkeä, ja minulla oli
päässäni vuoden 1918 kartta, vaikka olin kulkenut Parkanon
kautta kulkevaa Pohjanmaan rataa kymmeniä kertoja.
– Itse asiassa Haapamäki on Seinäjoesta etelään, Rehn
sanoo ja osoittaa sormella tabletIsta avaamaansa karttaa.
Todellakin, Haapamäki on kartalla rahtusen alempana
Seinäjokea. Eli etelämpänä – vaikka vakiintuneempi tulkinta lienee, että se sijaitsee kaakon suunnassa.

talouskasvun ja korkean työllisyyden välttämätön
edellytys vähänkin pidemmällä aikavälillä, Rehn
sanoo viitaten sekä kansainvälisiin tutkimuksiin että
omaan empiiriseen kokemukseensa.
Mitä empiirinen kokemus kertoo jäsenmaiden
sitoutumisesta asetettuihin sääntöihin?
Rehnin mukaan väite, jonka mukaan säännöillä ei
ole merkitystä, ei pidä paikkaansa. Hän sanoo, että
säännöt raamittavat jäsenmaiden talouspolitiikkaa,
ja komissio on käyttänyt niitä neuvotteluvälineenä
tukiessaan valtiovarainministeriöiden toimia.
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– Jäsenmaille on merkitystä sillä, miten niiden
talouspolitiikan luotettavuutta arvioidaan, ja luottoluokittajien näkemykset vaikuttavat suoraan maiden
korkokustannuksiin.

Investointeja velkarahalla?
EU:n velkakriteerejä on moitittu menneeseen
maailmaan kuuluviksi senkin johdosta, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaatii jättimäisiä
investointeja. Koska ilmastotoimilla on kiire, näiden
näkemysten mukaan vihreää siirtymää varten pitäisi
voida ottaa velkaa ilman että siinä kahlitsevat muuta
velkaa koskevat säännöt.
Ajatuskulusta tulee mieleen Rehnin vuosikymmenten takainen edeltäjä Suomen Pankin pääjohtajana.
Mauno Koivisto käytti sanontaa: jos rahat on loppu,
ne on loppu, vaikka olisi kuinka suuren talon poika.
Eikö tässä päde sama logiikka? Jos velkaa on liikaa,
sitä on liikaa, vaikka lisärahalle olisi kuinka hyviä
käyttökohteita?
– Koivisto kiteytti tämän hyvin, Rehn hymähtää.
Hän korostaa pitävänsä investointeja vihreään
siirtymään ja esimerkiksi tutkimukseen ja koulutukseen tärkeinä. Silti näissä tärkeissä kohteissakin on
lähes mahdotonta erotella luotettavasti investointeja
käyttömenoista.
– Ja velka on velkaa, vaikka se otettaisiin investointeihin. Voi olla paikallaan, että julkisia investointeja
kasvatetaan, mutta se pitäisi tehdä menokehyksen
sisällä, Rehn sanoo.
Samalla hän muistuttaa, että myös EU:n elpymisväline tuo onnistuessaan suuria panostuksia niin
Suomessa kuin muissakin jäsenmaissa digitaaliseen
vihreään siirtymään sekä osaamisen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen.
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– Toivon, että suomalaiset yritykset olisivat aktiivisia Suomen kestävän kasvun hyödyntämisessä ja
osallistuisivat myös muualla Euroopassa näiden investointien mahdollistamiin hankkeisiin. Ne tarjoavat
merkittäviä bisnesmahdollisuuksia.

Minkä kokoinen on EU?
EU ja Yhdysvallat ovat lähes tasa-asemissa, kun
mitataan suurinta talousaluetta. Maailma vaikuttaa
kuitenkin monella tapaa liukuvan kohti Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä mittelöä, ja Eurooppa näyttäisi
olevan pikemminkin sivustaseuraaja.
Ehkä se on osittain itsesuggestiota, mutta Suomen sanotaan useissa yhteyksissä olevan kokoaan
suurempi. Onko Euroopan unioni vastaavasti kokoaan
pienempi?
– Kyllä ja ei, Rehn vastaa hetken mietittyään ja pitää
kysymystä perusteltuna.
– EU on kokoaan pienempi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja myös kyvyssä hoitaa maahanmuutto- ja
pakolaiskysymyksiä. EU on puolestaan enemmän kuin
osiensa summa taloudellisena ja kaupallisena toimijana, talousyhteisönä.
Perusteluissaan hän selittää sillä olevan valtavasti
merkitystä, mitä EU tekee sääntelyn osalta esimerkiksi ilmasto- ja ympäristökysymyksissä.
– Jos kiinalainen, amerikkalainen, intialainen tai
jonkun muun maalainen yritys haluaa myydä Euroopan markkinoille, tuotteen pitää täyttää eurooppalaiset standardit. Tässä mielessä Euroopan unioni on
enemmän kuin osiensa summa.
Kauppapolitiikassa EU on Rehnin mukaan kokonsa
mukainen. Se ilmeni esimerkiksi Trumpin kaudella,
jolloin USA:n ja Kiinan välillä oli kovat kauppapoliittiset ja teknologiset jännitteet. Sen johdosta Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppa laski, sen sijaan
Euroopan kauppa sekä Yhdysvaltojen että Kiinan
kanssa jatkui samaa tahtia, kun poistetaan koronan
vaikutus.

Kotoperäiset haasteet
Hypätään Euroopan unionista kotimaan taloustilanteeseen ja kilpailukykyyn. Olli Rehn sanoo suoraan,
että Suomi on muita Pohjoismaita jäljessä työllisyysasteessa, työn tuottavuudessa ja myös väestökehityksessä. Näihin kilpailukykyyn vaikuttaviin pitkän
aikavälin rakenteellisiin kysymyksiin pitäisi löytää
ratkaisuja.
Yhtenä keinona Rehn ehdottaa kansallista maahanmuutto-ohjelmaa, jotta tänne saataisiin kansainvälisiä osaajia monenlaisiin työtehtäviin. Tärkeää
olisi saada myös Suomeen tulevat opiskelijat jäämään
tänne entistä useammin.
Vientiteollisuuden lyhyemmän aikavälin kilpailukyky nousee aina puheenaiheeksi, kun maassa käydään

palkkaneuvotteluja. Tällä kertaa myös neuvottelujärjestelmän rakenne on ollut liikkeessä.
– Toivon, ettei työmarkkinoiden käymistila johda
siihen, että viime vuosina vientivetoiseen koordinaatioon perustuva Suomen malli romutettaisiin. Siinä
vientiteollisuus luo normin, joka määrittää palkankorotusten tason muillekin aloille, Rehn sanoo ja
muistuttaa, että kilpailijamaita suuremmilla palkankorotuksilla olisi heikentävä vaikutuksensa Suomen
kilpailukykyyn. Työmarkkinajärjestelmän kehittäminen on yhteinen kansallinen asia.

Kovempi oppimäärä
Siirrytään vielä Suomen Pankin Helsingin Snellmaninkadulla sijaitsevasta päärakennuksesta ajatuksissa muutama sata metriä etelään ja ajassa kolme
vuosikymmentä taaksepäin.
Koputus oveen Aleksanterinkadulla Helsingin
yliopiston valtio-opin laitoksella, ja uudet opiskelijat
pääsevät kurkistamaan laitoksen assistentin huoneeseen. Olli Rehn tervehtii vierailijoita, ja ryhmää
opastanut tutor kertoo, että Olli Rehnillä taitaa
olla yliopistouran sijaan joitain isompia poliittisia
urasuunnitelmia.
Tutor taisi tietää mistä puhui. Rehnin uran
virstanpylväitä ovat olleet muun muassa tehtävät
kansanedustajana, Suomen EU-komissaarin kabinettipäällikkönä, europarlamentaarikkona sekä
EU-komissaarina, ministerinä ja nyt Suomen Pankin
pääjohtajana.
Kirjassaan Rehn kertoo, kuinka hän ei ole koskaan
karttanut vaativia ammatillisia haasteita, kunhan ne
vain ovat merkityksellisiä. Kuten listasta näkyy, niitä
on riittänyt.
Varmasti yksi vaativimmista paikoista oli toimiminen eurokriisin aikaan talous- ja raha-asioista
vastaavana komissaarina. Rehn kertoo kriisin aikana
kokeneensa hetkiä, jolloin happi tuntui loppuvan eikä
päätä meinannut saada takaisin vedenpinnan yläpuolelle. Eurokriisissä aallonpohjat seurasivat toisiaan
toistuvina sarjoina vuosien ajan.
Miten nuo kokemukset ovat vaikuttaneet suhtautumiseen velkaantumiseen ja valtioiden varautumiseen
tulevaan? Rehn korostaa, että talouden toimintaympäristö, ja sitä myötä myös ne olosuhteet, joissa
talouspolitiikkaa tehdään, ovat muuttuneet.
– Paradigma on sikäli muuttunut, että rahapolitiikan ja finanssipolitiikan koordinaatio tosiasiassa hyväksytään. Raha- ja finanssipolitiikan yhteispeli onkin
nyt toiminut koronakriisin hoidossa oikein hyvin ja
aivan eri tavalla kuin aiemmissa kriiseissä. Paradigma
ei kuitenkaan sikäli ole muuttunut, että velkakestävyydellä edelleenkin on merkitystä keskipitkällä
aikavälillä, ja siitä on syytä kantaa huolta sekä yleensä
Euroopassa että myös Suomessa.


Kuka?
Olli Rehn, Suomen
Pankin pääjohtaja
Miten irti töistä?
Lukemalla ja liikkumalla.
Asuinpaikka
Helsinki
Perhe
Vaimo ja aikuinen
tytär.
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PÄÄTÖKSENTEON

PAIKKA
Globaali talous, ilmastokriisi ja pandemia
korostavat maailman kehitystä ohjaavien
yhteisten suuntaviivojen tarvetta. Missä ja
keiden toimesta ne vedetään?
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Kansainvälisten instituutioiden yläpuolelle on
tarvittu välineitä vapauttamaan johtajat tekemään
päätöksiä, vaikka byrokratiat olisivat jumissa.

U

utinen yllätti monet. Maailmantalouden laskentakaavat menivät uusiksi,
kun kesäkuisessa G7-kokouksessa
päätettiin toteuttaa globaali vähintään 15 prosentin yritysverokanta.
Sen jälkeen päätös vietiin vielä
G20-kokouksen käsiteltäväksi.
G20-maiden syyskuisessa kokouksessa osallistujat
puolestaan sitoutuivat kasvihuonekaasujen vähentämiseen tavalla, jota Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen luonnehti mahdolliseksi
käännekohdaksi. Kokouksessa saavutettu yhteinen
näkemys oli vahva pohjustus sitä seuranneelle
Glasgow’ssa järjestetylle YK:n ilmastokokoukselle.
Miten nämä monien mielestä utopistisilta kuulostavat ratkaisut olivatkin nyt mahdollisia ja miksi
päätökset tehtiin G7:ssä ja G20:ssä?
Ajoituksen kannalta yksi ratkaiseva tekijä on Yhdys
valtojen siirtyminen Donald Trumpin presidentti
kauden jälkeen Joe Bidenin aikaan. Maa on vaihtanut
kantaansa moniin aiemmin vastustamiinsa asioihin.
Konsulttitoimisto ja ajatushautomo Nord West
Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä näkee onnistumisen takana myös kansainvälisen päätöksen
teon mekanismeihin liittyviä tekijöitä. Hän muistuttaa, kuinka globaalista yritysverosta oli jauhettu
vuosikausia OECD:ssä, EU:ssa ja muilla foorumeilla,
mutta aina lopulta oli todettu, ettei toteuttaminen
onnistu.
Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson puolestaan nosti esiin Glasgow’ssa, kuinka kyseessä oli
jo 26. ilmastokokous, joten ei edes koko maailman
tulevaisuuden kannalta kriittisistä asioista sopiminen ole osoittautunut helpoksi ison maajoukon
kesken. Eikä se ollut sitä tälläkään kertaa.
– Tehdyt päätökset onnistuivat institutionaalisesti, koska meille on tullut välittäjäorganisaatioiksi

epävirallisia foorumeita. Metaorganisaatioissa johtajat pääsevät keskustelemaan mistä vaan ajankohtaisesta asiasta ja tekemään sopimuksia keskenään,
Penttilä luonnehtii.

Uusi raskassarja
Penttilän mukaan G7- ja G20-kokouksista sekä muistakin epävirallisista organisaatioista on muodostunut tärkeä osa globaalia hallintajärjestelmää.
Tällaisiksi epävirallisiksi toimijoiksi hän luokittelee sellaiset järjestelyt, jotka ovat hallitusten välisiä,
johtajakeskeisiä ja säännöllisiä, eikä niillä ole omaa
peruskirjaa eikä virkamieskoneistoa. Ne kuitenkin
hyödyntävät ja ohjaavat virallisten organisaatioiden
työtä.
G7:n ja G20:n lisäksi hän lukee tähän joukkoon
muun muassa Kiinan vastavoimaksi muodostetun
Quad-nelikon, jossa ovat mukana Yhdysvallat,
Japani, Australia ja Intia. Kiinalla ja Venäjällä on
puolestaan strateginen kumppanuus. Lisäksi mukaan voidaan laskea Kiinan Belt and Road -hankkeen
yhteistyömuodot.
Ajalle leimallisia ovat myös alueellisten kauppasopimusten kautta tehdyt järjestelyt.
– Epäviralliset liittoumat ovat aina vähän tulkinnanvaraisia ja perustuvat luottamukseen. Alueelliset
kauppasopimukset eivät ole tulkinnanvaraisia. Niitä
tehdään, mutta varsinainen action missä saadaan
läpimurtoja, on yhä enemmän näissä epävirallisissa
organisaatioissa, Penttilä tulkitsee kehitystä.
Kehityskulku liittyy Penttilän mukaan siihen,
että maailmanaika on siirtynyt pois Yhdysvaltojen
dominanssista.
Ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa on samoilla linjoilla
siitä, että uusien valtioiden nousu talousmahdeiksi
on muuttanut asetelmia. Menneessä maailmassa
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Olisi jättiharppaus, jos G7- tai
G20-maiden kesken päästäisiin
yksimielisyyteen hiilen hinnasta.

Pasi-Heikki
Vaaranmaa

asioiden kansainväliseen edistämiseen riitti usein,
että EU ja USA pääsivät niistä sopuun.
– ”Isot vie ja muut vikisee” kärsi haaksirikon, kun
Intia, Kiina, Brasilia ja muut nousivat 2000-luvun
alkuvuosina, Vaaranmaa kuvailee.

Koneisto vai kahle?
Samalla monista haasteista on tullut yhä enemmän
koko maailmaa koskevia, eivätkä vanhat rakenteet
ole osoittautuneet kovin tehokkaiksi tuottamaan niihin ratkaisuja. Esimerkiksi Maailman kauppajärjestö
WTO on ollut jo pitkään lamaantuneessa tilassa.
– Kansainvälisistä instituutioista on tullut voimakkaasti sisäänpäin katsovia byrokraattisia koneistoja.
On tarvittu jotain niiden yläpuolelle vapauttamaan
johtajat tekemään päätöksiä, vaikka byrokratiat
olisivat jumissa, Penttilä sanoo.
Hän huomauttaa, että jo Ranskan presidentti
Valéry Giscard d’Estaing näki G7:n pelastavan
maailman byrokraattien invaasiolta. Penttilä siteeraa sosiologi Max Weberin ajatusta, jonka mukaan

Utopiana uusi
maailmanjärjestys
Kansainvälistä järjestelmää on luonnehdittu anarkistiseksi,
koska ei ole yhteistä hallitusta tai maailmanvaltaa, joka pystyisi
päättämään asioista ohi suvereenien valtioiden.
Maailman kauppajärjestön pääjohtajana ja myös EU:n kauppa-
asioista vastaavana komissaarina toiminut Pascal Lamy pohti
globaalia hallintaa 2010-luvulla talous- ja rahoituskriisin jälkimainingeissa. Hänen mallissaan ”maailman hallituksen” muodostaisivat G20-maat. Jos ne sopisivat jostain, sen teeman suhteen
voitaisiin edetä. Tällä globaalilla hallituksella olisi parlamentaarinen
valvonta YK:n 193 maan voimin, joka antaisi päätöksille hyväksynnän. Kansainväliset järjestöt kuten WTO, WHO ja OECD toimisivat
ylikansallisena sihteeristönä ja laittaisivat päätökset toimeen.
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Risto E. J.
Penttilä

jokaisessa byrokratiassa on tendenssi byrokrati
soitumiseen.
Pasi-Heikki Vaaranmaa korostaa, että vaikka
päätöksiin päästäisiinkin paljon julkisuutta saavissa
keskeisten valtiojohtajien kokouksissa, niissä tukeudutaan sekä valtioiden omien että kansainvälisten
instituutioiden valmisteluihin.
OECD-sihteeristö on toiminut G7-kokousten
taustavoimana valmistelutyössä. Globaaliin yritysveroonkin tuli vahva syöte OECD:stä, jossa sen
valmisteluun osallistui 130 maata.
– OECD pyrki aiemmin myös epäviralliseksi
G20-sihteeristöksi, nyt se on taustavaikuttajana
muiden joukossa. Sillä on hyvin tiiviit yhteydet kokousten valmistelukoneistoon, ja vaihtuvat puheenjohtajamaat tukeutuvat vaihtelevasti sen tuottamaan
analyysiin, Vaaranmaa sanoo.
Valmistelutyön hyödyntäminen näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, kuinka G20-suositukset tekoälystä ovat lähes yksi yhteen samanlaisia kuin OECD
on rakentanut oman komiteatoimintansa kautta.
Penttilä luonnehtii, että asioihin ratkaisujen löytäminen on muuttunut takkuiseksi myös siksi, että
viime vuosina on eletty demokratian ylikurkotuksen
aikaa, ja myös kansainväliset järjestelmät on haluttu
demokratisoida. Kun kaikki osallistuvat päätöksentekoon, asiat jumiutuvat.
Hänen mukaansa johtajien roolia korostava järjestelmä ei tarkoita demokratian vastakohtaa.
– Johtajien kesken asioiden edistämisessä on kyse
suostuttelumekanismeista, ei pakottamisesta. Jotta
asioita saadaan aikaiseksi, vahvimmankin valtion
johtajan pitää saada muut johtajat mukaan.

Haloo Eurooppa
1970-luvulla Yhdysvaltojen ulkoministerin Henry
Kissingerin on sanottu ihmetelleen sitä, kenelle
pitää soittaa, kun haluaa soittaa Eurooppaan.
G7:n kokouksiin osallistuu Euroopasta Iso-Britannia sekä EU:n jäsenvaltioista Saksa, Ranska ja Italia.
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G7 pantiin alulle
Helsingin hengessä

Vuoden 1975 ETY-kokouksen tauolla Helsingissä Britannian
suurlähetystössä järjestetyllä lounaalla päätettiin G6kokouksesta, jonka tarkoitus on koota yhteen maailman
johtavien teollisuusmaiden johtajat. Alun perin ryhmään
kuuluivat Yhdysvallat, Länsi-Saksa, Ranska, Iso-Britannia,
Italia ja Kanada. Myöhemmin mukaan kutsuttiin myös
Japani, jolloin ryhmästä muodostui G7. Kun Venäjä
kutsuttiin mukaan, muodostui G8, mutta vuonna 2014
Venäjä erotettiin ryhmästä sen valloitettua Krimin.

EU:lta paikalla ovat valtionpäämiestason tapaamisissa komission puheenjohtaja sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, kauppaministerikokouksessa
läsnä on EU:n kauppakomissaari.
Kenen puhelin soi Euroopassa, jos Yhdysvallat
haluaa sopia tärkeistä asioista?
– Ei se soitto ainakaan Brysseliin ole mennyt Bideninkään aikana, Penttilä vakuuttaa.
– On ihan turha kuvitella, että EU olisi G7:ssä merkittävässä roolissa. Se on jäsenvaltioiden ja niiden
johtajien foorumi.
Pasi-Heikki Vaaranmaa on hieman toisilla linjoilla.
Koska EU:lla on unionissa valta esimerkiksi kaup-

G7-maat: Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Saksa, Italia,
Japani ja Kanada sekä edustus Euroopan unionista
G20-maat: Argentiina, Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka,
Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Kanada,
Kiina, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Turkki,
Venäjä, Iso-Britannia ja Yhdysvallat sekä edustus
Euroopan unionista

paan liittyvissä asioissa, myös G7:ssä ja G20:ssä
niiden asioiden edistäminen on hänen mukaansa
komissiovetoista, vaikka siellä unionin jäsenmaita
onkin edustettuina. Maiden omat äänet korostuvat
alueilla, joissa unionissa on kansallista päätäntävaltaa.
Tosiasia on tietysti sekin, että suurten jäsenmaiden näkemykset tulevat esiin myös EU:n kannanotoissa.
Mutta entä Suomi? Mitä tämä tarkoittaa meidän
kannaltamme, kun Suomen vipu kansainvälisiin
asioihin on EU?
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Huutoäänestys kadulla
Ainakin kansalaisaktivismista päätellen monet uskovat, että
nimenomaan G7- ja G20-kokouksissa koolla ovat koko maailman
tulevaisuudesta päättävät johtajat. Kokoukset ovat kirvoittaneet
kokouspaikkakunnille massiivisia mielenosoituksia, jotka ovat
toisinaan äityneet mellakoiksi. Esimerkiksi Hampurissa järjestetyt
G20-huippukokousta vastustavat mielenosoitukset kokosivat
vuonna 2017 yli 100 000 osallistujaa.

Vaaranmaa sanoo, että Suomelle ja muille maille,
jotka eivät ole noissa kokouksissa, on tärkeää, että
OECD ruokkii valmistelutyöllään G20:tä eikä toisinpäin. OECD:n työ rakentuu komitearakenteelle, jonka
jäsenyys koostuu jäsenmaista.
– Mitä paremmin OECD:n suositukset ja käytännöt
leviävät G20:n kautta, sitä parempi se on meille. On
Suomenkin etu, että globaalihallinnan käytännöt tehostuvat ja yhdenmukaistuvat esimerkiksi ympäristöasioissa ja laajemminkin yhteiskuntapolitiikassa
OECD:n näkemyksen mukaisesti, Vaaranmaa sanoo.
Penttilä korostaa sitä, kuinka ajaakseen itselle tärkeitä asioita Suomen pitää hakea kumppaneita sekä
EU:n sisällä että myös suhteessa Yhdysvaltoihin,
Kiinaan ja myös muihin maihin.

Puheita vai tekoja?
Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, joista G7:ssä ja
G20:ssä pitäisi saada päätöksiä aikaan?
Penttilä nostaa agendan kärkeen vihreän siirtymän sekä teollisuuspolitiikan koordinaation, ettei
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protektionismi pääsisi vahvistumaan. Jättiharppaus
olisi, jos G7- tai G20-maiden kesken päästäisiin yksimielisyyteen hiilen hinnasta.
Pasi-Heikki Vaaranmaa ei laittaisi isoa pottia
likoon ratkaisuun pääsemisen puolesta. G7:ssä maat
ovat vielä hyvin samanmielisiä, mutta G20:ssä joukko laajenee paljon monenkirjavammaksi.
– Kaikki maat eivät jaa länsimaisia näkemyksiä
asioiden tolasta, Vaaranmaa sanoo kaunistellen sen,
että maiden intressit ovat usein jopa ristiriitaiset.
– Silloin suurin yhteinen nimittäjä voi olla verraten pieni. Löytyykö asioita, joista näillä mailla löytyy
yhteisymmärrys, se on mielenkiintoista nähdä,
Vaaranmaa sanoo.
Myös USA:n ja Kiinan strateginen vastakkainasettelu vaikeuttaa yhteisen näkemyksen löytämistä.
Vaaranmaan mielestä G20 voi kuitenkin toimia
eräänlaisena testipaikkana, jossa nähdään mitä
asioita kannattaa yrittää viedä eteenpäin.
Ja vaikka asioista saataisiinkin sovittua johtavien
maiden kokouksissa, se ei vielä välttämättä riitä.
Vaaranmaa luonnehtii kokousten lopputulosten
olevan usein verbaalisia ponnisteluja vailla konkreettisia toimia.
Ei Penttiläkään erityisen optimistiselta vaikuta.
Hän sanoo olevan realismia myöntää, että iso osa
G7:ssä sovituista asioista ei ole koskaan edennyt.
– Suurin osa on pelkkää puhetta. 
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Tavoitteena
reilumpi pelikenttä
Finnwatch määrittelee tavoitteekseen edistää
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista
liiketoimintaa vaikuttamalla yrityksiin, talouden sääntelyyn
ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kansainväliseen
vaikuttamiseen järjestö pyrkii verkostojen kautta.

-M

e pyrimme vaikuttamaan ensisijaisesti suomalaisiin päättäjiin,
valmisteleviin virkamiehiin ja
yrityksiin sekä julkiseen keskusteluun. Tuotamme tietoa ja yritämme
saada suosituksiamme julkisen keskustelun kautta
päättäjien ja yritysten agendalle, toiminnanjohtaja
Sonja Finér sanoo.
Kotikenttänä Finnwatchille on Suomi, mutta
monilla sen ajamilla asioilla on vahva kansainvälinen
ulottuvuus. Se tekee vaikuttamisesta vaikeampaa.
– Globaalisti samoja sääntöjä on vaikea saada
aikaiseksi. Yleensä pitää aloittaa kansallisesti, siitä
edetä pikkuhiljaa EU-tasolle ja siitä vielä toivottavasti globaalille tasolle.
Kansalaisjärjestönä Finnwatchin resurssit ovat
rajalliset, ja kansainväliseen vaikuttamiseen se pyrkii
verkostojen kautta. Järjestö on esimerkiksi European
Coalition for Corporate Justice -järjestön jäsen, joka
pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan EU:hun.
– Isoin osa meille olennaisesta lainsäädännöstä
tulee EU:n kautta, Finér perustelee.

– Yritysten markkinointiväittämille hiilineutraaliudesta ja myös päästökompensaatioille pitäisi olla
säännöt, ettei kuluttajia johdettaisi harhaan. Tällä
hetkellä yritykset voivat markkinoida hiilineutraaliutta ilman että kukaan valvoisi. Myös päästökompensaatio voi olla mitä tahansa, koska sille ei ole
sitovia sääntöjä.
Verotukseen liittyvät asiat ovat jatkuvasti Finn
watchin pöydällä. Sonja Finér sanoo olleensa positiivisesti yllättynyt, kun kansainvälisestä minimiverokannasta päästiin sopuun. Hän uskoo, että se
voimaantullessaan suitsii merkittävästi yritysten
aggressiivista verosuunnittelua. Verotuloja saavat
valtiot hyötyvät, ja uudistus tekee markkinoista
reilummat pienille ja keskisuurille yrityksille.
Maailma ei kuitenkaan ole valmis kansainvälisissä
verokysymyksissäkään, kansalaisjärjestön mielestä
YK:n verokomiteaa pitäisi vahvistaa.
– Kansainvälisten veroneuvottelujen siirtäminen
YK:n alaisuuteen on pitkän aikavälin tavoite, tällä
hetkellä se ei ole realismia, Finér toteaa. 

Sonja Finér

Suitset markkinoinnille
Tällä hetkellä järjestön pääprioriteetti on edistää
yritysvastuulain voimaantuloa niin kansallisesti kuin
EU:ssakin.
– Myös YK:ssa on menossa vastaavantyyppinen
prosessi. Me pyrimme vaikuttamaan siihen, että EU
hankkisi siihen osallistumiseen neuvottelumandaatin, Finér avaa näkymän kansainvälisiin pyrkimyksiin.
Toisena keskeisenä tavoitteena järjestö pyrkii
saamaan säätelyä päästökompensaatiomarkkinoille.
Siinäkin samat säännöt tarvittaisiin sekä Suomelle
että EU:lle.

Yleensä pitää aloittaa
kansallisesti, siitä
edetä pikkuhiljaa EU-tasolle
ja siitä vielä toivottavasti
globaalille tasolle.
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Vaikuttamista
isommalla äänellä
Teknologiateollisuus vastaa puolesta Suomen viennistä,
joten kansainvälinen toimintaympäristö vaikuttaa
merkittävästi alan menestymismahdollisuuksiin.
 Sami Laakso  Shutterstock

T

eknologiateollisuus työllistää kotimaassa noin 320 000 ihmistä. Suomessa sen
ääni on kantava ja hartiat leveät, mutta
kansainväliseen vaikuttamiseen niihin
tarvitaan lisäleveyttä. Sitä tulee Euroopan teknologiateollisuutta edustavan Orgalim-järjestön kautta, johon kuuluu kansallisten järjestöjen
kautta peräti 770 000 yritystä.
Suomalaisten panos Orgalimissa on ollut vahva.
Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko
Hirvola toimii parhaillaan sen hallituksen puheenjohtajana, Tomas Hedenborgin kausi järjestön
presidenttinä päättyi pari vuotta sitten.
Teknologiateollisuudelle keskeisiä kansainvälisiä
vaikuttamiskanavia ovat myös tietotekniikan alan
yritysten Digital Europe sekä työmarkkinapolitii
kassa eurooppalainen työnantajajärjestö CEEMET.
– Suomalaisten on pakko olla vahvasti kansain
välisissä organisaatioissa, jos me haluamme
vaikuttaa eurooppalaiseen agendaan, Jaakko Hirvola
perustelee.
Hän myös uskoo, että työ kansainvälisillä areenoilla on kantanut hedelmää, ja suomalainen kädenjälki
näkyy esimerkiksi Euroopan unionin teollisuusstrategiassa. Myös täällä laaditut teollisuuden vähähiilitiekartat ovat herättäneet kiinnostusta.
– Orgalim ja Digital Europe tunnetaan komissiossa
hyvin, ja ne tulevat hyvin kuulluiksi. Vaikutamme
myös suoraan, meillä on Elinkeinoelämän keskus
liiton kanssa yhteinen toimisto Brysselissä.

Vihreä agenda
Jaakko Hirvola levittää kätensä levälleen kuvaamaan
asioiden skaalaa, joiden edistämistä Orgalimin valtava jäsenkunta pitää tärkeänä.
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Suomalaisille prioriteetteja ovat erityisesti vapaan
kilpailun korostaminen ja teollisuusstrategia sekä
Teknologiateollisuuden digivihreään strategiaan
liittyvät asiat. Samoja painotuksia on eniten muilla
Pohjoismailla sekä Saksalla ja Iso-Britannialla.
– Niin kauan kuin olemme Saksan kanssa samassa
rintamassa, asioiden eteenpäin vieminen järjestössä on aika helppoa. Joissakin kysymyksissä, kuten
suhtautumisessa ydinvoimaan, pitää liittoutua mieluummin Ranskan kanssa, Hirvola selittää.
Jussi Mäkisen vastuualueelle Teknologiateollisuudessa kuuluvat EU-regulaatioon liittyvät asiat.
Hänen mielestään keskustelun suunta EU-tasolla on
vaihtunut. Kun aiemmin puhuttiin vapaan kilpailun
lisäämisestä, nyt puhutaan myös siitä, missä kilpailua olisi syytä rajoittaa.
– Tulevalla Ranskan EU-puheenjohtajuuskaudella
käydään tiukkaa keskustelua, mitä tarkoittaa esimerkiksi strateginen autonomia ja digitaalinen suvereniteetti, Mäkinen uskoo.

Kuskina vai kyydissä?
Teollisuus on sitoutunut Suomen vuoteen 2035 asetettuun hiilineutraaliustavoitteeseen ja näkee siihen
liittyvän bisnesmahdollisuuksia.
– Muutos kohti vähähiilisyyttä tulee tapahtumaan
joka tapauksessa. Suomalainen teknologiateollisuus
voi valita vain sen, olemmeko etupenkillä vaikuttamassa asioihin vai takapenkillä katsomassa, mihin
maailma menee. Me olemme päättäneet olla etupenkillä. Jos pakotamme itsemme muutokseen eturintamassa, silloin teknologioita ja ratkaisuja syntyy
Suomessa aikaisemmin kuin muualla ja pystymme
hyödyntämään niiden vientipotentiaalin, Hirvola
painottaa.
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Hän korostaa kuinka ilmastoasioista olisi pystyttävä sopimaan globaalisti. Mutta kun Maailman
kauppajärjestö WTO on ollut viime vuodet vähintäänkin puolihalvaantuneessa tilassa, toiseksi paras
ratkaisu olisi saada aikaan eurooppalainen ratkaisu,
jota kautta voitaisiin vaikuttaa myös globaaleihin
markkinoihin.
– Globaali hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu olisi
WTO:n asia, mutta koska järjestö on heikko, yritämme vaikuttaa eri kanavia pitkin, että isot pelurit
lähtisivät asiaan mukaan, Hirvola sanoo.
Yksi kanavista on ilmasto-businessverkosto
Climate Leadership Coalition. Sen kautta lähti 180
valtionpäämiehelle, mukaan lukien Biden, Putin ja
Xi, vetoomus globaalista hiilen hinnasta.
Ilmastonmuutoksen torjunnassa keskeiseksi
työkaluksi on EU:ssa kaavailtu hiilitulleja. Teollisuudessa nähdään, että hiilitullit voivat osaltaan auttaa
tekemään vihreästä siirtymästä reilun eurooppalaisille yrityksille. Tullien yksipuolisessa käyttöönotossa piilee kuitenkin omat riskinsä, pahimmassa
tapauksessa uhkana on jopa kauppasota.
– Näen hiilitullin oikeudellisena keinona kirittää
EU:n kauppakumppaneita kohti vähähiilistä taloutta.
Keinon käyttö vaatii tarkkuutta ja lisää selvityksiä sen vaikutuksista. Sääntely ja globaaliin hiilen
hintaan perustuva markkinamekanismi kannustavat
meidän yrityksiä uudistumaan ja vähentämään päästöjään, Jussi Mäkinen sanoo.

Suomessa samaan suuntaan
Yksinkertaisia asiat eivät ole digivihreän strategian
digi-osuudessakaan. Digital Europen hallitukseen
kuuluva Mäkinen sanoo, että vahvasti yhdysvaltalais
yritysten dominoivalla alalla suomalaisyritysten etu

on kilpailulle luotavat toimivat rakenteet. Pelkona
kuitenkin on liian yksityiskohtaisten vaatimusten
asettaminen, joka kuormittaa yrityksiä liikaa.
Hän antaa esimerkin, kuinka vaikkapa EU:n
tekoälylainsäädäntöesitys on laaja ja kattava, kun
taas Yhdysvalloissa kaavaillaan mentävän paljon
kevyemmällä versiolla.
– Näiden lähestymistapojen lopputulos voi olla
hyvin lähellä toisiaan, mutta yritysten kannalta
yhdysvaltalaisten esityksen kevyempi lähestymistapa
on paljon toimivampi.

Onko edelläkävijyys etu?
Mäkinen ei ole vakuuttunut, että EU:n etumatka digitaalisuuteen liittyvässä sääntelyssä olisi eurooppalaisten yritysten kannalta yksinomaan hyvä asia.
– Komission lähestyminen digitalisaatioon on
ollut, että kun nähdään ongelmia amerikkalaisissa
palveluissa, ratkaisu on se, että reguloidaan eurooppalaisia yrityksiä, Mäkinen karrikoi.
Teknologiateollisuuden yhteydenpito on tiivistä
myös kotimaisiin päätöksentekijöihin ja valmistelijoihin. Jaakko Hirvolan mukaan Suomen hyvinvoinnin ja teollisuuden menestymisen välinen
vahva kytkös on yhteiskunnassa laajasti ymmärretty
ministeriöissä. Yritysten ja poliittisten päättäjien
näkemykset ovat monissa asioissa hyvin samankaltaisia, erityisesti ilmasto- ja teollisuuspolitiikassa.
– Valtioneuvostoon on luotu EU-jaostot verkoston pyörittämistä varten. Sen ansiosta virkamiehet
tietävät, mitä oman alan yritykset asioista ajattelevat. Se antaa heille mahdollisuuden olla kansainvälisissä pöydissä tehokkaampia neuvottelijoita, kuin
maan koko ehkä muuten antaisi, Jussi Mäkinen
päättelee. 

Suomalaisten
on pakko
olla vahvasti
kansainvälisissä
organisaatioissa,
jos me haluamme
vaikuttaa
eurooppalaiseen
agendaan.
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VIENTI VETÄÄ
– valtakunnassa kaikki hyvin?
Viennin kasvuluvut näyttävät
komeilta – kun niitä katsoo koronan
aiheuttaman talouskuopan pohjalta.
 Sami Laakso  Birit Sarre

T

alouden käänne tuli nopeasti, ja monet indikaattorit
kertovat positiivisesta suunnasta. Lukuisat yritykset
ovat raportoineet hyvistä tuloksista, ja Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyssä myös yritysten näkemykset lähiaikojen kehityksestä ovat optimistisia.
Samalla monella alalla työvoimapula on syrjäyttänyt huolen
aiheena työttömyyden.
Maailmantalouden toipuminen on lisännyt suomalaistuotteiden kysyntää. Pellervon taloustutkimus (PTT) ennustaa
tavara- ja palveluviennin kasvuksi tälle vuodelle viittä prosenttia,
ja ensi vuoden odotukset ovat lähes tuplasti suuremmat eli 9,5
prosenttia.
Samantapaista kehitystä ennustavat muutkin. Esimerkiksi
Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) luonnehti omassa katsauksessaan, kuinka vielä alkuvuodesta viennin kehitys oli vaisua.
Tahti on kuitenkin parantunut. Tämän vuoden viennin kasvuksi
uskotaan muodostuvan kaksi prosenttia, ensi vuonna vauhti
kiihtyy 8,7 prosenttiin. Silloin vienti toimii koko Suomen talouskasvun lähteenä, kun se tänä vuonna on ollut pitkälti kotimaisen
kulutuksen varassa.

Viennin kasvu tulee
siitä, että viime vuonna
romahdettiin niin alas.

Suunta oikea, vauhti ei
Hyvältä näyttää, vai näyttääkö? PTT:n ennustepäällikkö Janne
Huovarin mukaan paremminkin olisi voinut mennä. Hän luonnehtii tämän vuoden viennin kehitystä lieväksi pettymykseksi.
Tämä siksi, että pandemian shokkivuoden 2020 vertailuluvut
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ovat hämäävän matalia, ja tosiasiassa vienti on vasta
hilautunut takaisin kohti normaaliaikaa.
– Viennin kasvu tulee siitä, että viime vuonna
romahdettiin niin alas, Huovari kiteyttää ja kehottaa kiinnittämään huomion lukujen sisään, viennin
määrään ja arvoon.
– Viennin volyymin osalta meillä olisi voinut mennä paremmin, sillä volyymin osalta ei olla vielä edes
siinä, mistä lähdettiin alaspäin vuonna 2019. Lisäksi
meillä viennin volyymin kehitys on ollut heikompaa,
kuin kehittyneissä talouksissa keskimäärin.
Kun viennin volyymi on kasvanut kansainvälistä
kysyntää hitaammin, se tarkoittaa, että suomalais
yritykset ovat keskimäärin menettäneet markkina
osuuttaan kilpailijoille, vaikka ala- ja yrityskohtaiset
erot voivat olla suuria. Se puolestaan herättää
epäilyksen Suomen hintakilpailukyvystä.
– En näe sillä puolella ongelmaa. Meillä oli hinta
kilpailukykyongelma finanssikriisin jälkeen ja
korkeita palkankorotuksia väärään aikaan 2010luvun alussa. Vuoden 2014 jälkeen hintakilpailukyky
on parantunut, ja se on ollut suhteellisen hyvässä
kunnossa myös korona-aikana, Janne Huovari sanoo.
Hän ei ole myöskään hintakilpailukyvyn lähivuosien kehityksestä suuremmin huolissaan, vaikka
palkkakierros on Suomessa vielä kesken. Tämä
siksi, että palkankorotuksia on odotettavissa myös
kilpailijamaissa, joissa kuluttajahinnat ovat nousseet
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nopeammin kuin Suomessa. Lisäksi muualla kamppaillaan jopa pahempien työmarkkinoiden pullonkaulojen kanssa kuin meillä.
Siihen, miksei Suomen viennissä ole mennyt
paremmin, Huovari löytää sekä väliaikaisia että pidempiaikaisia syitä. Iso merkitys on palveluviennin
hitaalla toipumisella korona-alhosta.
– Koronassa matkailu hidastui lähes nollaan, ja
palautuminen on ollut hidasta. Samoin kuljetukset
laskivat merkittävästi.
Suomi on niin pieni talous, että myös yksittäiset
tapahtumat heilauttavat tilastoja. Tämän vuoden osalta niissä näkyvät muun muassa Nesteen
öljyjalostamon huoltoseisokki, autoteollisuuden
tuotantoa vaikeuttanut komponenttipula ja metsä
teollisuuden osalta tuotannosta poistettujen paperi
koneiden aiheuttama viennin vähenemä. Pandemia
on myös pysäyttänyt risteilyliikenteen eri puolilla
maailmaa, joten miljardiluokan alustoimituksetkaan
eivät näy vientipiikkeinä.

Hinnat nousussa
Vaikka määrällisesti kehitys olisi voinut olla parempaa, viennin arvon kasvu on ollut reipasta, koska
vientituotteiden hinnat ovat nousseet selvästi. Esimerkiksi elokuussa vientihinnat olivat 17,3 prosenttia vuoden takaista korkeammalla, erityisesti ovat
nousseet raaka-aineiden ja teollisuuden välituotteiden hinnat.
Tuonnin muutokset noudattavat pitkälti viennin
kehityskäyriä. Kytkös on selvä, koska suuri osa tuonnista käytetään Suomessa vientitavaroiden valmistamiseen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla)
tutkimuksen mukaan lähes 40 prosenttia Suomen
teollisuuden viennin arvosta syntyy ulkomailla eli
tuontipanoksista.
Tänä vuonna tuonti on kehittynyt hieman vientiä
nopeammin, ennen kaikkea kasvussa ovat olleet raaka-aineet sekä teollisuuden välituotteet, eli juuri ne
erät, joita käytetään suomalaisten vientituotteiden
valmistukseen.
– Osittain se antaa uskoa viennin parempaan
kehitykseen, koska tuonti on kasvanut edelleen,
Huovari pohtii.
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Suomesta on tullut enemmän raaka-aineiden ja
välituotteiden viejä ja vähemmän korkean teknologian viejä.

Korona-aikana vaihtotase on ollut hieman ylijäämäinen, eikä PTT odota kehitykseen merkittävää
muutosta. Ylijäämä voi kuitenkin sulaa koronan
matkustusrajoitusten poistuessa, jos matkailutase
palaa normaalitilaansa eli vahvasti alijäämäiseksi.

Väärä suunta
Fraasit ovat usein toistettuja: Suomi elää viennistä,
ja korkean kustannustason maana Suomessa on pyrittävä pääsemään tuotannon arvoketjussa ylöspäin,
jotta tuotteista voidaan pyytää korkeampaa hintaa.
Vaikka tänä vuonna vientihinnat ovat nousseet
merkittävästi, se ei vielä kerro, että etenemissuunta
olisi oikea. Nopeinta hintojen nousu on ollut sahatavarassa, jossa hinnat ovat kohonneet vuodessa liki
100 prosenttia. Tehokas puunkorjuu ja logistiikka
sekä teollisen mittaluokan sahaus vaativat osaamista, silti lauta ei oikein vastaa mielikuvaa korkean
arvonlisän high tech -tuotteesta.
– On kuitenkin positiivista, että puutavaraa
viedään, ja onhan tässä ryhmässä myös pidemmälle
jalostettua puutavaranvientiä, Huovari toppuuttelee.
Kehityssuunta on kuitenkin ollut väärä. Nokian
kulta-ajan jälkeen Suomesta on Huovarin mukaan
tullut enemmän raaka-aineiden ja välituotteiden
viejä ja vähemmän korkean teknologian viejä.
Samalla vienti on vastannut enemmän tuonnin
rakennetta.
– Se on tarkoittanut talouden hitaampaa kasvua ja myös hitaampaa arvonlisäyksen kasvua. Me
putosimme tuottavuusmielessä maailman eturintamasta, kun meidän taloudesta hävisi iso korkean
tuottavuuden osa. Sen jälkeen olemme jatkaneet
kasvua maailmantalouden alemmalla portaalla.

Mille tulevaisuus rakentuu?
Jotta pärjäisimme kovassa kansainvälisessä kilpailuympäristössä ja tuotantoa saataisiin kammettua enemmän korkean arvonlisäyksen vienniksi,
tarvittaisiin panostuksia investointeihin, tutkimusja kehitystoimintaan sekä koulutukseen. Näiden
aikaansaamat muutokset talouteen ovat pitkien
rakentelujen tuloksia, joten äkkinäistä parannusta
ei ole luvassa.

Onko edes käännettä? Koronan pahimman vaiheen jälkeen investoinnit ovat vironneet. Suomessa investointiaste koneisiin ja laitteisiin on silti
Huovarin mukaan kansainvälisesti vertaillen melko
matala. Kun panostukset tuotantokapasiteettiin
ovat jääneet vähäisiksi, se rajoittaa viennin kasvattamisen mahdollisuuksia.
Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen investointien heikkous 2010-luvulla selittyy erityisesti
sähköteknisen teollisuuden tuotekehityspanostusten romahtamisella. Suomessa alkoi vuoden 2009
finanssikriisistä nollakasvun aikakausi, ja investoinnit suhteessa talouden kokoon ovat pienentyneet, lukuun ottamatta rakentamista. Samalla
investointien painopiste on siirtynyt teknologiasta
rakentamiseen. Tässä yhteydessä Etla puhuu jopa
yrityssektorin näivettymisestä.
Huovari huomauttaa, että t&k-panostuksissa
Suomi on selvästi tippunut kärjen vauhdista. Myös
koulutusasteessa olemme jääneet jo pidemmän aikaa kilpailijamaista. Suomessa nuorten koulutusasteen nousu on pysähtynyt, kun muualla se selkeästi
kasvaa. Vaikeuskerrointa talouden kasvattamisessa
lisää myös työikäisen väestön supistuminen.
– Investointien ja myös osaavan työvoiman
tarjonnan vähenemisen perusteella ei ole odotettavissa, että meillä viennin kasvu olisi parempaa
kuin kehittyvissä maissa yleisesti. Pikemminkin
näyttäisi, että me jäämme sen alapuolelle, Huovari
summaa.
Hänen mukaansa tälläkin viennin rakenteella
Suomi pärjää maailmassa ja kasvu jatkuu, mutta
selkeästi hitaampana, kuin mikä olisi toivottavaa.
– Olemme jääneet takamatkalle ennen kaikkea
siksi, että meillä korkean teknologian palveluissa,
kuten tietotekniikka- ja ohjelmointipalveluissa ja
liike-elämän konsulttipalveluissa, tuottavuuden
kasvu on selkeästi heikompaa kuin kilpailijamaissa.
Vaikka erityisesti tietointensiivisessä palveluviennissä kehitys on ollut positiivista, olemme silti siinä
edelleen alisuorittajia, Huovari sanoo ja korostaa,
etteivät harvat kansainvälisesti menestyvät huiput
muuta kokonaiskuvaa. 
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Kurssi kohti

KIINAA
Kiinassa käynnissä oleva suuri murros
– vihreä siirtymä ja keskiluokan nousu
– avaa suomalaisyrityksille uusia
mahdollisuuksia. Helppoa maan
valloittaminen ei kuitenkaan ole.
 Matti Välimäki  iStock ja KONE Corporation

N

oin 1,4 miljardin asukkaan Kiina on
maailman suurin markkina. Teollisuustuotannossa se on niin ikään
ykkönen, samoin vientimaana.
Shanghai on maailman suurin
rahti- ja konttiliikenteen satama, ja
maailman kärkikymmenikköön yltää lisäksi kuusi
muutakin satamaa Kiinasta.
Kiinan talouden odotetaan kasvavan tänäkin vuonna noin 8 prosenttia – siis huolimatta esimerkiksi
pandemiasta, maailmanlaajuisista raaka-aineiden
ja puolijohteiden toimitusvaikeuksista sekä Kiinan
viimeaikaisista kiinteistöalan ongelmista.
Suomalaiset Koneen, Wärtsilän ja metsäyhtiöiden
kaltaiset suuret vientiyritykset ovat olleet jo pitkään
maan markkinoilla. Mutta Kiinassa voi olla myös
suomalaisille pk-yrityksille 机会很多, ji hui hen duo,
paljon mahdollisuuksia.

Kiina haluaa vihreäksi
Business Finlandin Kiinan maajohtaja Marko
Tiesmäki muistuttaa, että Kiinassa on kysyntää
käytännössä kaikelle. Maan keskusjohto on tehnyt
myös linjauksia, jotka avaavat suomalaisyrityksille
aivan uudenlaisia tilaisuuksia.
Presidentti Xi Jinping on kertonut Kiinan pyrkivän hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä.
– Kiinalaiset ovat tällä hetkellä hyvin kiinnostuneita kiertotalouden ja puhtaan energiantuotannon ratkaisuista, suomalaisten vahvoista alueista,
Tiesmäki sanoo.
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Kiinan energiatalous nojaa vielä nykyäänkin vahvasti kivihiileen, mutta maassa on otettu käyttöön
myös valtavasti vesi-, tuuli- ja aurinkoenergiaa.
Maa on ollut jo pitkään maailman johtava aurinkopaneelien tuottaja, viime vuosina se on noussut esiin
myös esimerkiksi sähköautojen valmistajana.
Kiinan valtiojohdon tavoitteena on myös muuttaa
maa globaalista teollisuustuotannon keskuksesta
suureksi innovaatiopaikaksi.

Keskiluokassa on voimaa
Kiinassa haetaan kasvua, ei niinkään hyödykkeiden
viennistä, vaan ennen kaikkea maan yksityisestä
kulutuksesta ja palveluista.
Suomen Pekingin kauppakamarin toiminnanjohtaja Ulla Nurmenniemi kertoo, kuinka Kiinassa on
alkanut näkyä aikaisempaa enemmän suomalaisia
kuluttajatuotteita: esimerkiksi Marimekkoa, Reimaa,
Marja Kurkea ja Suuntoa.
– Mutta en edes muista, koska olisin itse ollut
viimeksi tavaratalossa. Lähes kaikki kuluttajakauppa
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tehdään Kiinassa nykyään sähköisillä alustoilla. Käytössä ovat kännykät ja mobiilisovellukset, käteinen
raha on kadonnut.
Hän huomauttaa, että kiinalaisia kiinnostavat myös
erilaiset hyvinvointiin liittyvät tuotteet ja palvelut.
– Yksi potentiaalinen ala on puhdas suomalainen
ruoka. Myllyn Paras rantautui Kiinaan äskettäin
kauratuotteillaan ja esimerkiksi Atria ja HK tuovat
Kiinaan sianlihaa. Kovin laajalti suomalainen ruoka
ei täällä kuitenkaan vielä näy.

Koulutus ja terveydenhuolto kiinnostavat
Kiinan valtionjohto on myös linjannut, että varallisuuden ja hyvinvoinnin pitää jakautua tasaisemmin
eri ryhmien ja alueiden kesken. Tämä voi tarkoittaa
esimerkiksi entistä suurempaa kysyntää koulutus- ja
opetusratkaisuille.
– Kysyntää on ainakin erilaisille päiväkotikonsepteille, myös ammattikoulut ja yliopistot ovat
valmiita yhteistyöhön ulkomaalaisten kanssa,
Nurmenniemi kertoo.

Kun Kiinan väestö on ikääntynyt, ongelmaksi
on noussut vanhustenhoito. Toisin kuin ennen, eri
sukupolvet eivät asu enää yhdessä samassa taloudessa. Nuoret tekevät töitä aamusta iltaan, eivätkä
pysty huolehtimaan isovanhemmistaan.
– Kiinassa on paljon vanhusten palvelutaloja,
mutta niiden henkilökunnalla ei ole sen kummempaa pätevyyttä. Tarvetta olisi ainakin alan johtajakoulutukselle, Nurmenniemi mainitsee.
Väestön ikääntyminen ja terveydenhuollon
kasvavat kustannukset ovat lisänneet kiinalaisten
kiinnostusta terveysteknologiaa kohtaan. Kiinassa
erityisen in ovat resursseja säästävät digitaaliset
ratkaisut, jotka auttavat sairauksien diagnosoinnissa ja seurannassa.

Kiinassa haetaan
kasvua yksityisestä
kulutuksesta ja
palveluista.

Kauppa ja politiikka käsi kädessä
Vanhassa kiinalaisessa filosofiassa on kaksi toisiaan täydentävää voimaa: jin ja jan. Liikemiesten
suosima sanonta, jonka mukaan ”Kiinassa kaikki
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– Yrityksen
on mietittävä,
miten se voi
suojata tekijänoikeutensa.
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on mahdollista, mutta mikään ei ole helppoa”, taitaa
kertoa samasta ilmiöstä.
Kiinan valtionjohdon halu ohjata taloutta ja eri
toimialoja aina siihen suuntaan, mitä maan etu ja
kehitys sen mielestä kulloinkin vaativat, voi aiheuttaa yrityksille ongelmia. Viime aikoina valtio on
esimerkiksi suitsinut kiinteistöalan lainanottoa sekä
rajoittanut peli- ja viihdealaa.
– Muutokset ovat olleet tulleet yllättäen ja varoittamatta. On mahdollista, että tällaisia kurssin tarkistuksia tulee myös jatkossa, Tiesmäki huomauttaa.
Myös ulkomaalaisten yritysten toimintaa rajoitetaan. Esimerkiksi Kiinassa kerätty data on säilytettävä visusti maan rajojen sisällä. Energiatuotannon
kaltaisilla, strategisesti tärkeillä aloilla, yritysten
kannattaa muistaa, että kilpailu ei ehkä ole aivan vapaata. Kiinan omilla suurilla valtionyhtiöillä saattaa
olla lopulta etulyöntiasema.
Nurmenniemi muotoilee asian niin, että Kiinassa
kaupanteko on politisoitunutta – mutta Suomen ja
Kiinan valtioilla on hyvät suhteet.
– Olen kuullut sellaistakin, että nyt kun Kiinalla
ja USA:lla on huonot välit, niin suomalaisyritys on
saanut töitä amerikkalaisyrityksen sijaan.

Mutta kopioidaanko kaikki?
Joitakin saattaa pelottaa myös se, että yrityksen tuotteet ja keksinnöt kopioidaan Kiinassa saman tien.
Tiesmäen mukaan asiassa on tapahtunut paljon positiivista kehitystä. Valtio on ymmärtänyt, että Kiinassa tehdyt innovaatiot tuovat kasvua, ja ne tarvitsevat
tuekseen tekijänoikeuksia suojaavan järjestelmän.
– Asiassa ei kuitenkaan kannata olla sinisilmäinen. Kiinaan lähtevän yrityksen on mietittävä heti
alusta lähtien, miten se voi suojata tekijänoikeutensa
tarkoituksenmukaisesti.
Joillakin aloilla, esimerkiksi terveysteknologiassa,
markkinoille pääsy saattaa vaatia pitkää ja kallista
lisensointiprosessia.
– Tällöin yksi ratkaisu voi olla tuotteen valmistus osittain tai kokonaan Kiinassa, Nurmenniemi
vinkkaa.

Kyllä ei aina tarkoita kyllä
Huomioon on otettava toki myös kulttuurierot. Länsimaalaisten ja kiinalaisten bisnestavat ja kommunikointi kun poikkeavat toisistaan huomattavasti. Kiinassa asioita ei sanota suoraan. Kiinalainen nyökkäys
tai kyllä-sana voi tarkoittaa esimerkiksi vain sitä, että
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kuulija ymmärtää mitä kerrot – mutta ei sitä, että hän
olisi samaa mieltä tai että tekisi esittämälläsi tavalla.
– Tyypillistä on, että kiinalaiset ja länsimaalaiset
voivat käsittää aiesopimuksen aikeet aivan eri tavalla, Tiesmäki huomauttaa.
Kiinaan tulevan yrityksen kannattaakin panostaa
hyvin asiansa osaavien kiinalaisten yhteistyökumppaneiden rekrytointiin.
– Kiinassa kaupankäynti on viime kädessä
kiinalaisten välinen asia. Mutta usein myös länsimaalaisen on oltava vahvasti mukana kaupanteossa.
Henkilökohtaisen suhdetoiminnan merkitystä ei voi
korostaa liikaa, Tiesmäki mainitsee.
Nurmenniemi miettii, että länsimainen ihminen
pääsee jo kohtalaisen pitkälle, kun on korostetun
kohtelias, positiivinen, eikä menetä missään tilanteessa malttiaan – ja sitä kautta kasvojaan.
Hän muistuttaa, että kaikkien esittelymateriaalien
pitää olla hyvällä kiinan kielellä.
– Kiinalainen huomaa myös heti, jos käännöksen
on tehnyt henkilö, joka ei hallitse itse asiaa.

Provinsseja riittää
Kiina ei ole monoliitti, vaan eri provinssien välillä on
suuria eroja. Yritysten on hyvä miettiä, missä niiden
kannattaa aloittaa.
– Peking on esimerkiksi hyvä paikka hoitaa yhteyksiä valtiojohtoon, Shanghai on kuluttajatuotteiden
keskus ja Etelä-Kiina tunnetaan ICT-alasta, innovaatioista sekä suhteellisen edullisesta työvoimasta,
Nurmenniemi kertoo.
Pekingissä on noin 22 ja Shanghaissa noin 25 miljoonaa asukasta. Maassa, jossa on pitkälti toistasataa
miljoonakaupunkia, hyvä jalansija yhdessäkin näistä
voi avata suomalaisyritykselle valtavat markkinat.
Vanhan kiinalaisen sanonnan mukaan tuuli on
erilainen sadan kilometrin päässä ja tavat erilaisia
tuhannen kilometrin päässä.
– Usein väitetään myös, että pohjoisessa asiat sanotaan hieman suoremmin kuin etelässä, Nurmenniemi kertoo.

Hyvä tuote, rohkeutta ja paljon töitä
Kiinan markkinoilla on äärimmäisen kova kilpailu.
Yrityksen tuotteen tai ratkaisun on oltava erittäin
hyvä, jotta sillä on oikeasti mahdollisuuksia menestyä.
– Lisäksi yritykseltä vaaditaan rohkeutta, työtä, resursseja – ja läsnäoloa paikan päällä. Mutta
lopputulos voikin sitten olla huikea, Nurmenniemi
muotoilee.
Niin, tosiaan, se läsnäolo. Matkustaminen maahan
on tällä hetkellä pandemian takia erittäin vaikeaa,
eikä tietoa ole, koska rajoitukset helpottavat.

– Jotkut ovat arvuutelleet, että kun Pekingissä on
järjestetty helmikuussa talviolympialaiset, asiaa tarkasteltaisiin uudelleen. Sen varaan ei voi kuitenkaan
laskea, Tiesmäki huomauttaa.
Kiinasta kiinnostuneet voivat tehdä toki jo nyt
paljon valmistelevaa työtä Suomessa.
– Kannattaa tehdä esiselvityksiä ja kartoituksia
ja hioa omaa strategiaa Kiinan valloitukseen, hän
korostaa. 



SUOMEN JA KIINAN VÄLINEN KAUPPA

Vuonna 2020 Kiinan kokonaisosuus

Suomen tavaraviennistä oli

5,3 %

2020
tavaraviennin arvo noin

3,0

MILJARDIA
EUROA. (- 13 %)

2021 tammi–elokuussa
vienti Kiinaan oli noin

2,4

MILJARDIA
EUROA.

(+23,8 %/ 1-8, 2020)

ja tavaratuonnista

9,0 %

tuonti noin

5,4

MILJARDIA
EUROA. (+ 9,7 %)

tuonti Kiinasta noin

3,8

MILJARDIA
EUROA.

(+8,1 % /1-8, 2020)

Tärkeimmät vientituotteet:
• metsäteollisuuden tuotteet, koneet ja laitteet
Tärkeimmät tuontituotteet:
• koneet ja laitteet, vaatteet, kulutustavarat

Suomen Pekingin-kauppakamarista
arvioidaan, että manner-Kiinassa
suomalaisyrityksiä on yli

LÄHDE: TULLI
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Markkinat

Kiinalla on
monet kasvot
Shanghai on länsimaalaisempi kaupunki
kuin Tampere, sanoo Fastems Oy:n
käyttöönottoinsinööri Mikko Finne.
 Matti Välimäki  Fastems

K

iinan valtavat markkinat ovat houkutelleet paikan päälle myös suomalaisen
Fastems Oy:n. Yritys tarjoaa metalliteollisuudelle joustavia, pienerätuotantoa
tehostavia automaatioratkaisuja.
Markkinointi- ja myyntijohtaja Markku Bollmann
kertoo, että Fastems rekrytoi heti aluksi maahan
tultuaan kiinalaisen myyntipäällikön. Liikkeelle
lähtöä auttoi, että henkilö oli tehnyt jo aikaisemmin
yhteistyötä suomalaisyritysten kanssa.
– Rekrytointi oli välttämätön, jotta oikeat ovet
avautuivat ja kommunikaatio eri osapuolten välillä
helpottui. Mutta kiinalainen henkilökunta ei tietenkään yksinään riitä. Myös länsimaisten on osallistuttava liiketoimintaan, suhdeverkon ja luottamuksen
rakentamiseen, ennen kuin bisnes alkaa todella
sujua.
Fastems rantautui Kiinaan kymmenisen vuotta
sitten, mutta se on panostanut alueelle enemmän
viimeiset viisi vuotta. Perheomisteisen yhtiön
päämarkkina-alueet ovat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.
– Kiinassa markkinat ovat avautumassa yhä enemmän automaatiolle. Maassa ymmärretään automaation tuomat edut ja että ilman sitä maailmanlaajuisessa kilpailussa on erittäin vaikeaa pärjätä.
Fastems on toimittanut tähän mennessä jo yli 60
automaatiojärjestelmää ympäri Kiinaa. Se on vahvasti läsnä esimerkiksi Shanghain alueella, jossa yhtiöllä
on myös kaksi suomalaissyntyistä työntekijää. Myös
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Fastems on
toimittanut yli
60 automaatiojärjestelmää
ympäri Kiinaa.

Weifangin kaupunkiin Shangdonin maakuntaan on
mennyt toistakymmentä järjestelmää.

Maassa maan tavalla
Fastemsin Shanghaissa asuva käyttöönottoinsinööri
Mikko Finne kertoo oppineensa, että länsimainen
suora kommunikointi ei oikein istu Kiinaan. Hän
mainitsee, että kun monimutkaisia automaatiojärjestelmiä otetaan käyttöön, on luonnollista, että
kaikki ei onnistu ihan hetkessä.
– Jos asiakas antaa moitteita, niin silloin ei tule
kysymykseenkään rento eurooppalainen tapa, jolloin
vastaan vaikkapa, että ’’eihän kaikki mennyt nyt ihan
putkeen sinunkaan puoleltasi”. Parempi on vain
nyökkäillä kiltisti, pahoitella tapahtunutta ja keskittyä korjaamaan asiat, Finne naurahtaa.
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Valtavan
kokoisessa
maassa on
suuria eroja
eri alueiden
välillä.

Fastems käyttää rahaliikenteessään ulkomaisia
valuuttoja.
– Varsinkin huoltotoiminnassa on kuitenkin painetta siirtyä käyttämään yaneja, Bollman kertoo.
Vientivalvonta edellyttää Fastemsia selvittämään
aina tarkoin, kuka milloinkin on yhtiön loppuasiakas
ja mikä on toimitettavan järjestelmän lopputarkoitus.

Kiinasta on moneksi
Finne huomauttaa, että valtavan kokoisessa maassa
on suuria eroja eri alueiden välillä. Tämä näkyy myös
suhtautumisessa ulkomaalaisiin.
– Jossakin kauempana meitä länkkäreitä saatetaan
jopa hieman pelätä. Mutta esimerkiksi Shanghai on
hyvin länsimainen kaupunki. Suomalaisyhteisö on
hyvin tiivis.

Finnen mielestä Shanghai on itse asiassa paljon
länsimaisempi kuin vaikkapa yhtiön kotikaupunki
Tampere.
– Ihan oman kotikatuni vieressä on toinen katu,
jonka varrella on varmaan kymmenen Rolexin liikettä. Toisin kuin monissa muissa paikoissa Kiinassa,
täällä englannilla pärjää tosi hyvin. Itämaisia ja
länsimaisia huippuravintoloita on niin runsaasti,
että meikäläisen painokin on taas kasvanut, Finne
naurahtaa. 
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Q&A

Suomi ratkoo
osaajapulan ongelmia
Kansainvälisten osaajien maahantulon pullonkauloihin on jo
olemassa monia ratkaisuja. Niitä työstetään usean hallinnonalan
yhteistyössä Talent Boost -ohjelmassa, kertoo projektipäällikkö
Kristel Stenman-Huuskonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
 Sanna Lindgren  TEM

Miksi kansainvälisiä osaajia on
vaikea saada Suomeen?
Suomessa ei ole vielä paljoa kokemusta kansain
välisistä rekrytoinneista emmekä ole kovin tunnettu
maa. Kilpailemme työvoimasta muiden maiden
kanssa. Maakuvatyön ja työvoiman tänne houkuttelemisen ohella on muistettava panostaa koko
perheen kotiutumiseen sekä yleisesti työelämän
monimuotoisuuden edistämiseen. Lisäksi maahantulon ongelmat eli muun muassa ajoittain pitkiksi
kasvaneet lupahakemusjonot ovat keskeinen ja paljon näkyvyyttä saanut haaste. Poikkihallinnollisessa
prosessissa pullonkauloja syntyy monesta syystä.

Mitä tilanteen ratkaisemiseksi
tehdään?
Viranomaispalveluita kehitetään jatkuvasti.
Rekrytoinnin ja kansainvälisten osaajien asettautumisen tueksi on työnantajille tarjolla konkreettisia palveluja. Meidän on tarkoitus luoda myös
valtakunnallinen kansainvälisen rekrytoinnin malli.
Lisäksi on käynnissä työmarkkinoita ja yrityksiä
tukeva monimuotoisuusohjelma. Työntekijöille on
tarjolla kielikoulutusta. Lupien osalta uudistamme
lupaprosessia ja lainsäädäntöä sekä panostamme
asiakasneuvonnan kehittämiseen. Nämä eivät
kuitenkaan yksinään riitä ratkaisemaan haasteita.
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Monet viranomaiset eivät vielä toimi kovin sujuvasti
digitaalisessa maailmassa. Jo mainitun tueksi tulee
laaja digijärjestelmäkehityksen kokonaisuus, johon
saimme myös EU:n elpymisrahastosta 20 miljoonaa
euroa.

Miten yhteistyö tällä hetkellä sujuu?
Mielestäni poikkihallinnollinen yhteistyö kansain
välisten osaajien maahanmuuton edistämiseksi on
jo nyt saatu aivan uudelle tasolle. Moniin haasteisiin on löydetty ratkaisuja, joita toimeenpannaan ja
arvioidaan vaiheittain. Ylipäänsä keskustelu kansainvälisistä rekrytoinneista osana työllisyysratkaisuja
on saanut ansaitsemaansa huomiota viime aikoina.
TE-toimistot, ELY-keskukset ja Maahanmuuttovirasto
ovat saaneet tähän lisäresursseja. Haasteita on vielä
työmarkkinoiden tarpeiden ennakoinnissa. Dataa ei
aina ole tarpeeksi. Lisäksi mielestäni ulkomaalaislain
uudistamistarpeita olisi hyvä kartoittaa laajemmin,
mutta sisäministeriö oikeastaan on tätä jo aloittanutkin.

Millaiset ovat konkreettiset tavoitteet?
Hallituksen pitkän aikavälin tavoitteenahan on
kaksinkertaistaa työperäinen maahanmuutto ja
kolminkertaistaa ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä. Maahantulon osalta työ- ja opiskeluperustaiset
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Hallituksen pitkän
aikavälin tavoitteena
on kaksinkertaistaa
työperäinen
maahanmuutto ja
kolminkertaistaa
ulkomaalaisten
opiskelijoiden
määrä.

Talent Boost
•
•

•

•
•

Poikkihallinnollinen ja ammatti
alarajat ylittävä ohjelma.
Edistää kaikkien yritysten kansainvälistymistä ja kasvua varmistamalla, että Suomi saa riittävästi
työntekijöitä ja osaajia.
Tehtävänä osaajien houkuttelu,
maahantulon helpottaminen ja
Suomeen asettumisen edistäminen.
Tarkoituksena on luoda kansainvälisille osaajille hyvät olosuhteet tulla
Suomeen.
Toiminnan piiriin kuuluvat niin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
kuin työvoimapulasta kärsivät alat.
Työ ja elinkeinoministeriö koordinoi,
eri osa-alueista ovat vastuussa
useat eri viranomaiset ja hallinnon
alat.

oleskeluluvat pitäisi saada käsiteltyä keskimäärin
kuukaudessa. Lisäksi jo vuoden 2020 budjettiriihessä päätettiin pikakaistan rakentamisesta eli
lupakäsittelyn mahdollistamisesta kahdessa viikossa erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille ja heidän
perheenjäsenilleen. Tavoitteet ovat korkealla. Lupahakemuksia pitää jatkossa pystyä käsittelemään
tehokkaammin.

Kesäkuussa tulee
käyttöön budjetti
riihessä päätetty
pikakaista eli kahdessa
viikossa tapahtuva
lupakäsittely erityisasiantuntijoille, kasvu
yrittäjille ja heidän
perheenjäsenilleen.

Koska tavoitteet saavutetaan?
Pitkän aikavälin tavoitteita ei tietenkään vuodessa
saavuteta. Ne on syyskuussa hyväksytyn koulutusja työperusteisen maahanmuuton tiekartan mukaisesti tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.
Tiekartalle luodaan vuosisuunnitelmat ja välitavoitteita, tulevan vuoden suunnitelma hyväksytään
loppuvuodesta.

Mitä luparuuhkille nyt kuuluu?
Niitä puolestaan on nyt jo saatu purettua ja
lupakategorioita selkeytettyä. Tavoitteissa emme
kuitenkaan vielä ole. Kahden viikon pikakaista
tulee käyttöön kesäkuussa. Käsittelyajat pikakaistan kohderyhmälle ovat kyllä nytkin jo maltilliset,
alle kolme viikkoa. Muuten lupaprosessien osalta
tavoitteet on tarkoitus saavuttaa hallituskauden
loppuun mennessä. 
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Puheenvuoro

Pääkonsuli kusiaispesässä

J

Suomalaisuus
sinänsä ei
tuo mitään
lisäarvoa.

örn Donner lienee monelle nuoremman sukupolven edustajalle tuntematon suuruus diplomatian alalla.
Kulttuuri-ikoni ehti monipolvisen
uransa aikana toimia pari vuotta Suo-

men pääkonsulina Los Angelesissa 1900-luvun
lopulla.
Visiitti ulkoministeriön virkamiehenä oli
lyhyt mutta räväkkä. Donner jätti tehtävänsä
kohun saattelemana tultuaan valituksi Euroopan parlamenttiin. Hän esitti julkisuudessa
hyvinkin kriittisiä arvioita UM:n toiminnasta,
ja lehdet herkuttelivat otsikoilla: ”Lähetystöt on
lakkautettava!” ”Pääkonsuli kusiaispesässä”.
Donner halusi korvata lähetystöt Suomi-keskuksilla, jotka keskittyisivät palvelemaan
suomalaisia yrityksiä ja kulttuuria. Hän tuskaili,
ettei vaatimattomilla toimintamenoilla saa
juurikaan aikaiseksi, homma on lähinnä olemista, ei tekemistä. Silloisen UM:n lehdistö- ja
kulttuuriosaston Suomi-brosyyrejä Donner
kieltäytyi jakamasta, ne kun olivat niin kamalia.
Pääkonsuli luonnehti Suomen koko kansainvälistä kulttuuritoimintaa epäpäteväksi.
Alennustila tiivistyi siihen, että Helsingissä
tiedettiin aina parhaiten, mitä Suomesta pitää
ulkomailla esittää. Koko lehdistöosasto olisi
joutanut mennä ja tilalle olisi voinut perustaa
Suomi-instituutin, jossa olisi ammattitaitoisia
mediaihmisiä. Donnerin mukaan ainoa reaktio,
jonka hän ministeriöstä esityksilleen sai, oli
osaston päällikön raivari.
Donnerin kuvaelmat konsulielämän sietämättömästä keveydestä olivat osin väärinymmärrystäkin. Hänen kuvatessaan päivärutiinejaan toimittaja käsitti (tahallaan?) siinä olevan
pääkonsulin työpäivä eli kokonaista kaksi
tuntia. Ei ihme, että aaltoja nousi ja UM:ssä
keljutti.

Toisaalta Donnerin ajattelussa oli myös idean
poikasta. Hän painotti vienninedistämisessä
markkinointitaitoja ja verkostojen luomista.
Hyvä tuote ei myy itse itseään. Donner katsoi,
ettei suomalaisuus sinänsä tuo mitään lisäarvoa.
Ikean Amerikan-valloitus ei perustunut ruotsalaisuuteen, vaan hyvään ja myyvään konseptiin.
Suomen vienninedistäminen on läpikäynyt
moninaisen kehityksen kaaren sitten Donnerin
konsulipäivien ja jo lähtien vuodesta 1919, kun
Suomen Vientiyhdistys perustettiin turkulaisen
kenkäliikkeen takahuoneessa. Itsenäisyyden
aamunkoiton vientijohtajat näkivät tarvetta
yhteistoimintaan. Parikymmentä vuotta sitten
Taxellin työryhmä pohti vientiponnistelujen
tehostamista ja tutustui myös Enterprise
Irelandiin, jossa saman katon alle oli keskitetty
kaikki vienninedistämisorganisaatiot.
Sen ajan päättäjät eivät lämmenneet Irlannin-
mallille. Eräs yritysjohtaja luonnehti ajatusta
keskusorganisaatiosta kauhuskenaarioksi. Joka
tapauksessa vientiorganisaatioiden yhteistoiminnan merkitys tiedostettiin vahvasti jo tuolloin. Taxellin työryhmä totesi, että ”pidemmällä
aikajänteellä olisi harkittava pidemmälle vietyä
integraatiota”.
Tätä integraation aikaa nykyisin Suomen vienninedistämisessä vahvasti eletään. Jos jostakin
syystä päätettäisiin edelleen trimmata nykyistä
vientisysteemiä, ei tarvitse mennä Irlantiin
saakka. Selkeäksi ulkoministeriönsä pääprioriteetiksi vienninedistämisen nostanut Tanska on
paljon lähempänä.
Loppujen lopuksi Donnerin konsulipäivinään
– tyylilleen uskollisella tavalla – esiin tuomat teemat tuntuvat olevan ajankohtaisia edelleen. Sen
kertoo Suomen yrittäjien pk-yritysbarometrikin,
jonka mukaan tärkein kansainvälistymisen kehittämistarpeemme on: myynti ja markkinointi.

Trade Shark
Kirjoittaja on kauppapolitiikan sisäpiiriläinen,
joka kirjoittaa näkemyksistään nimimerkin takaa.
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Haloo
Reykjavík!

Islannissa kaikki
järjestyy rennosti
Työssäkin yhdistyy tekeminen ja huvi ja
saunassa viihdytään aina buumiksi saakka.
 Lotta Nuotio  Shutterstock

Mistäs tämä saunabuumi, Team Finland
-koordinaattori Jens Tuovinen?
Uskoisin, että se on osa hyvinvointitrendiä.
Maauimalat ”hot pot”teineen ovat erittäin
suosittuja ja suomalainen saunakulttuuri sopii
hyvin yhteen sen kanssa. Islannissa on myös
paljon kesämökkejä kuten Suomessa. Saunoille
on sen verran kysyntää, että meillä suurlähetystössäkin itsenäisyyspäivänä huomioitiin
saunominen ja ensi vuoden rakennusmessujen
Suomi-ständille tulee suomalaisyrityksiä alalta.
Onko siellä muuten suomalaisosaamista?
Muihin Pohjoismaihin verrattuna kauppa on
aika vähäistä mutta mahdollisuuksia kyllä olisi!
Hiljattain kaupat teki venefirma Kevatek, joka
toimittaa meripelastusyhdistykselle kolme
etsintäalusta, eli esimerkiksi pelastuksen ja
kuljetuksen alalla olisi kysyntää. Täällä on
suomalainen design myös tuttua, Muumi-jutut
myyvät ja Reykjavikissa on Iittala-kauppakin.
Mistä lisäkysyntää löytyisi?
Hallitus tekee miljardi-investoinnit infrastruktuuriin ja ympäristöhankkeisiin lähivuosina
mutta myös koulutukseen ja hyvinvointiin.
Reykjavikiin rakennetaan uutta yliopistollista sairaalaa ja sen kilpailutukseen esitettiin
kutsu suomalaisille yrityksille, kilpailutuksia
on tulossa lisääkin. Seuraamme edustustossa
näitä investointeja ja niiden mahdollisuuksia

yrityksille. Lisäksi lähitulevaisuudessa alkaa
rakennushanke, jossa uusitaan suositun
maauimalan ja urheiluhallin tilat.
Millaista siellä on tehdä bisnestä?
Ei ole kovasti sosiaalisen kanssakäymisen
sääntöjä, miten edetä. Paikallisia on melko
rentoa lähestyä, on epähierarkkista ja tasa-arvoinen yhteiskunta. Silti on tärkeää tuntea
oikeat ihmiset, pienessä maassa sosiaalisella
verkostolla pääsee helposti eteenpäin. Liikeneuvottelut voivat olla hyvinkin epämuodollisia, työ ja huvi sekoittuvat täällä usein. Siksi
maassa vieraileva saattaa kokea kokoukset
vähemmän tehokkaiksi. Rennosti kaikki järjestyy kyllä, vaikka pilkuntarkasta aikataulusta
ei pidettäisikään koko ajan kiinni.

Islanti
• Väkiluku: 370 000
• BKT: 18,8 miljardia euroa
(47,8 tuhatta per capita)
Tavarakauppa
• Vienti Suomesta Islantiin
48 MEUR (vuosi 2020)
Pääartikkelit: Puutuotteet,
koneet, laitteet sekä
kuljetusvälineet
• Tuonti Islannista Suomeen
14 MEUR (vuosi 2020)
Pääartikkelit: metallit,
kala- ja kalavalmisteet
sekä maitotuote Skyr

Mitä olisi hyvä ottaa huomioon?
Vaikka voi luottaa siihen, että kaikki kyllä
järjestyy, niin on hyvä myös sopia asioista
etukäteen. Islantilaiset vaikuttavat usein
vähän varautuneilta ensitapaamisella, mutta
lämpenevät kyllä. Yleisesti täällä on hyvää
huumorintajua ja leikkisyyttä, paikalliset
eivät ota liian vakavasti itseään, tunnelma on
leppoisampi. Mutta he mieluusti kyllä ottavat
kehuja vastaan, ovat ylpeitä! Suomi taas tunnetaan hyvästä hallinnostaan, mikä on täällä
myyntivaltti, sillä suomalaiset nähdään luotettavina kumppaneina. 
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Graafit
esittävät mihin,
kenelle ja
milloin varoja
on käytetty.

Minkälaiseen
kehitysyhteistyöhön
Suomi osallistuu
Mosambikissa?
Minkä toimialojen
yksityisen sektorin
hankkeita on tuettu?
Missä Suomi tukee
kouluopetusta?
Yli

12 000
kehitysyhteistyön
päätöstä

Tutki tilastoja: OpenAid.fi – kehitysyhteistyön tietopankki
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