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Ulkominister iön julkaisema kansainväl isen kaupan aikakauslehti

Venäjän 
kokoinen 

aukko

Vihreän 
siirtymän 
mineraaliresepti

Pakotteet vaikuttavat viiveellä

Turkki on iso vientipotentiaali 



”Syöpäsairaudet yleistyvät väes-
tön ikääntyessä. Aiforialla on jo 
tällä hetkellä tekoälyä hyödyn-
tävät kuva-analyysiohjelmistot 

rinta-, keuhko- ja eturauhassyövän arviointiin. 
Jatkossa laajennamme portfoliomme katta-
maan kaikki yleisimmät syöpäalueet. 

Perinteisesti patologi on tehnyt havaintoja 
tarkastelemalla mikroskoopilla lasilevyjen 
välissä olevaa kudosnäytettä. Nykyisin yhä 
useammin värjätty kudosnäyte skannataan 
digitaaliseen muotoon. Näytteiden digitalisoi-
misaste on maailmassa tällä hetkellä noin 15 
prosenttia, viidessä vuodessa sen arvioidaan 
kasvavan 36 prosenttiin. 

Aiforia on kehittänyt syväoppiviin neuro-
verkkoihin perustuvan alustan, jolla näytteen 
digitaalista kuvaa voidaan ymmärtää. Ihmis-
silmällä kuvista voidaan tehdä arvioita, mutta 
ei pystytä esimerkiksi laskemaan kymmeniä 
tuhansia soluja ja mittaamaan niiden välisiä 
etäisyyksiä. Tekoälyn avulla kuvasta saadaan 
ulos informaatiota, jota patologi voi hyödyntää 
diagnoosin tekemisessä. 

Tutkimustyössä patologit pystyvät alus-
taamme käyttämällä rakentamaan itse omia 
tekoälymallejaan. Asiakkaitamme ovat muun 
muassa MIT ja Oxford University, ja Suomessa 
kaikki lääketieteen yliopistot käyttävät tuotet-
tamme koulutuksessa. 

Haluamme myös auttaa sairaaloita tehos-
tamaan ja automatisoimaan toimintojaan.  

Tekoälyä hyödyntämällä näytteiden tutkinta-
prosessi tehostuu, ja potilaat saavat nopeam-
min tarkempia hoitopäätöksiä. Kun dataa ker-
tyy tarpeeksi, tulevaisuudessa voidaan nähdä 
minkälainen hoitopäätös eri diagnooseilla ole-
ville potilaille tuottaa parhaan lopputuleman. 

Yhdysvaltalainen Mayo-klinikan tutki-
muspuoli käyttää meidän alustaamme, ja 
ensimmäisenä maailmassa se aloittaa vielä 
tänä vuonna ison sairaalaympäristön automa-
tisoinnin tekoälymallillamme. Tässä puhutaan 
isoista volyymeista. Yksistään Mayo-klinikan 
volyymi on 2,6 miljoonaa näytettä vuodessa, ja 
vuorokaudessa näytteitä digitalisoidaan 10 000 
kappaletta. 

Testissämme alustan käyttäminen nopeut-
ti analysointiprosessia 50 prosentilla ja toi 
patologien mielipiteitä samoista näytteistä 
lähemmäs toisiaan. 

Tämä bisnes on täysin kansainvälistä, 
alustallamme on tällä hetkellä viisi tuhatta 
käyttäjää 50 maassa. Nyt olemme kohdentaneet 
myyntitoimiamme erityisesti 25 Yhdysvaltojen 
suurimpaan sairaalaryhmään, joilla kaikilla 
liikevaihto on yli kymmenen miljardia dollaria. 

Yhdysvallat on siinäkin mielessä mielenkiin-
toinen markkina, että siellä kaikki puhuvat eri 
aksenteilla, eikä kukaan kysy mistä sinä tulet.”

Jukka Tapaninen
toimitusjohtaja
Aiforia Technologies Oyj

Tekoäly näkee 
tarkemmin

Kuka?
Jukka Tapaninen
Toimitusjohtaja

Mikä?
Aiforia Technologies Oyj 

Mitä?
Tekoälyn hyödyntämistä 

kudosnäytteiden 
analysoinnissa

Kenelle?
Tutkimus- ja 

sairaalakäyttöön. 
Globaalit markkinat, 

fokuksessa ensi vaiheessa 
Yhdysvallat, Länsi-

Eurooppa, Singapore, 
Lähi-Itä ja Japani.
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– Tekoälyn avulla 
kudosnäytekuvista 
saadaan ulos 
informaatiota, 
jota patologi voi 
hyödyntää diag
noosin tekemisessä, 
Jukka Tapaninen 
kertoo.  
Taustalla näkyvän 
digitalisoidun kudos
näytekuvan data
määrä on samaa 
suuruus  luokkaa 
Netflixin elokuvien 
kanssa.
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Pakko avaa mahdollisuuksia

Pääkirjoitus

I tärajan seutu on itselleni jo lapsuudesta tuttua. Ei kovin kaukana 
Vaalimaan ylityspaikasta sijaitsee suvun vanha tila ja rajan taakse ovat 
aikoinaan jääneet kotiseudut osalta sukuani. 

Kesällä siellä lomaillessa oli riipaisevaa nähdä, miten koronarajoitusten 
loputtua paikalliset yrittäjät iloitsivat rajan ylittävien asiakkaiden paluusta, 
vaikka se oli myös naapurin hyökkäyssodan vuoksi ristiriitaista. Eipä kes-
tänyt kauaa, kun kulkua taas rajoitettiin. Turismi ja ostosmatkat eivät voi 
jatkua, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Jututimme rajakuntien yrityksiä myös tämän numeron Teema-kokonai-
suutta varten. Venäjän suunnan sulkeutuminen on jättänyt ison aukon, 
järkytyksen ja haikeuttakin. Osa kertoi toisaalta tiedostaneensa Venäjän -
kaupan riskit jo pitkään ja tosiasiat on otettu tyynen realistisesti vastaan. 

Haastateltavista huokuu periksi antamattomuus ja kunnia. Tietenkin  
pakotteita noudatetaan. Kyseessä on yhteinen asia ja yhteinen rintama  
niiden puolesta, jotka puolustussotaa käyvät. Pakotteiden tuoma haitta on 
vain kirpaisu verrattuna siihen, mitä ukrainalaiset joutuvat kestämään. 

Kun ovi sulkeutuu, niin toinen aukeaa. Tai sitten se on avattava tarmok-
kaalla työllä, pakostakin. Mahdollisuudet eivät onneksi maailmasta lopu. 

Niistä on esimerkkinä Turkki, jossa on herätty rytinällä ympäristöasioi-
hin ja osaamista kaivataan kiivaasti. Mahdollisuuksia riittää suomalaisten 
innovaatioiden ja turkkilaisen suurtuotannon yhdistämällä, totesivat 
taannoiselle Team Finland -vierailulle osallistuneet. Hankaluudet Nato- 
prosessissa eivät näkyneet vaan vastaanotto oli lämpimän innostunutta. 

Silti ei voi sulkea silmiään siltä, että ulko-, turvallisuus- ja kauppapoli-
tiikka kytkeytyvät yhä tiiviimmin toisiinsa. Puheenvuorossa Antti Niemelä 
kirjoittaa, kuinka taloudellista turvallisuutta ei ole ilman vankkaa yksityis-
sektoria, jolla on moraalinen ja yhteiskunnallinen pelisilmä kunnossa.

Itärajalle tekemämme juttumatkan perusteella Suomessa ei ole tästä 
huolta.

Lotta Nuotio
päätoimittaja
@nuotiolotta
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Lyhyet Lue l isää verkosta:  kauppapol it i ikka.f i

Team Finland -verkosto juhli 
kymmenvuotista taivaltaan

EK:n suurlähettiläs-
palkinnot Intiaan,  
Romaniaan ja Venäjälle 

Suomalaisyritysten kansainvälistymistä 
tukevat julkiset toimijat koottiin Team 

Finland -verkostoksi kymmenen vuotta sitten. 
Taivalta juhlistettiin verkostoitumispäivässä, 
joka keräsi lähes 700 osallistujaa Helsinkiin 
tuoden yhteen yritykset ja kansainvälistymisen 
asiantuntijat. 

Tilaisuudessa kehitysyhteistyö- ja ulkomaan-
kauppaministeri Ville Skinnari sekä elinkeino-
ministeri Mika Lintilä muistuttivat, että pieniä  
ja keskisuuria yrityksiä kaivataan kipeästi lisää 
viennin pariin. Lisäksi Suomen kokoisen maan 
viennille saumaton yhteistyö on kaikki kaikessa 
myös vienninedistämisessä. 

Team Finland -verkoston yhteis-
työ on kehittynyt vuosien mittaan, 
ja yritysten palaute ja kyselytutki-
mukset kertovat tyytyväisyydestä 
sen palveluihin. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on jakanut vuotuiset 

tunnustukset erityisen hyvin onnistuneesta viennin-
edistämistyöstä.

Vuoden 2022 suurlähettiläspalkinnon saivat  
Ritva Koukku Ronde ja Marjut Akola. Yritykset 
kiittivät molempia ensiluokkaisesta aktiivisuudesta ja 
yrityslähtöisyydestä vientimaiden mahdollisuuksien 
kartoittamisessa.

Palkinnon perusteluiden mukaan Suomen Intian-
suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde on käyttänyt 
monipuolista ammattitaitoaan ja pitkän linjan  
kokemustaan suomalaisten yritysten parhaaksi.  
Hänen aktiivinen ja määrätietoinen otteensa on 
vahvistanut Suomen maakuvaa ja auttanut yrityksiä 
eri tavoin Intian vaativien markkinoiden haasteissa.

Suomen Romanian-suurlähettiläs Marjut Akola on 
yritysten mukaan avannut määrätietoisesti Roma-
nian markkinoiden mahdollisuuksia suomalaisyrityk-
sille. Akolaa kiitettiin myös mainiosta palveluasen-
teesta ja hänen puoleensa on ollut helppoa kääntyä 

viennin haasteissa.
Lisäksi Venäjän Team Finland -tiimi pal-

kittiin kunniamaininnalla poikkeuksellisesta 
roolistaan yritysten tuki pilarina. Perustelui-
den mukaan Suomen edustustot Venäjällä 
sekä Suomalais-Venäläinen kauppa kamari 
ovat auttaneet yrityksiä selviämään ennen-
näkemättömistä haasteista, jotka Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut. 

SuomiAreenan tuliaisina  
viennin neljä veetä 

 Sodan ja suurvaltakilpailun vaikutukset
 yrityksiin olivat esillä ulkoministeriön 
järjestämässä keskustelussa Porin SuomiAree-
nassa.

Nykyinen maailmantilanne on vaikeuttanut 
lähes kaikkien yritysten vientiä. Monet yritykset 
ovat joutuneet tekemään nopeita suunnan-
muutoksia Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. 
Vanhoilla tutuilla markkinoilla kuten EU:ssa 
ja USA:ssa löytyy kuitenkin yhä kasvunvaraa, 

unohtamatta Aasiaa ja Afrikkaa.
Keskustelussa nousi vahvasti 

esille myös pakotteiden välttä-
mättömyys ja niihin sitoutuminen. 

Paneelikeskustelun keskeinen 
viesti yrityksille kiteytyi neljään 
v-alkuiseen sanaan:  
varaudu, verkostoidu,  
vastuullisuus ja vapaa- 
kauppasopimukset. 
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Iso kysymys

P I TÄ Ä KÖ 
H Y BR I DI VA I K U T TAM I S E S TA 
OL L A  H UOL I S SA AN ?

”Uhka riippuu yritykses-
tä, sillä ne ovat harvoin 
vaikuttamisyritysten 

lopullisia kohteita. Kyse on 
siitä, että elinkeinoelämän 
kautta avautuu reittejä 
muihin tahoihin. Yrityksen 
yhteydet päätöksenteko-

tahoihin tai kriittiseen infrastruktuuriin 
kasvattavat uhkaa.

Hybridivaikuttajan kolme toimin-
tatapaa ovat fyysinen vaikuttaminen, 
informaatiovaikuttaminen ja kybervai-
kuttaminen, mutta yrityksissä yleensä 
tunnistetaan näistä yksi tapa kerrallaan. 
Monesti kyse on fyysisestä vaikuttamises-
ta ja tietojenkalastelusta. Tulevaisuudessa 
informaatiovaikuttaminen lisääntyy. 
Internet ja sosiaalinen media tekevät siitä 
niin helppoa.

Keskusteluissa mennään monesti siinä 
mielessä vähän harhaan, että puhutaan 
koko ajan hybridivaikuttamisesta, vaikka 
usein yritysten kohdalla kyse on ihan vain 

vaikuttamisesta. Yritykseen voi kohdistua 
vaikkapa kybervakoilua. Se ei yksinään ole 
hybridivaikuttamista.

Vaikuttamisen taustalla on yleensä 
Venäjä tai Kiina. Nykyinen maailmanti-
lanne ei varmasti ole ainakaan vähentänyt 
vaikuttamisyrityksiä, mutta kaiken kaik-
kiaan toisen maan asioihin vaikuttaminen 
on vuosien mittainen prosessi. Venäjä on 
taatusti Krimin valloituksesta asti mietti-
nyt Ukrainaan hyökkäämisen mahdollisia 
seurauksia ja pyrkinyt vaikuttamaan 
niihin jo pidempään.

Vaikuttamisyritysten ehkäisemiseksi 
yritysten on tärkeää tuntea toiminta-
kenttänsä ja pitää tietoturva kunnossa. 
Kannattaa myös huomioida rikosturval-
lisuus. Työntekijöille on hyvä olla kanava, 
jonka kautta he voivat helposti ilmoittaa 
epäilyksistään.

Panu Vesterinen on yritysten 
jatkuvuudenhallintahankkeen 

johtaja Keskuskauppakamarilla
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että se on mahdollista.
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Lyhyet

Global Gateway 
avaa vientimahdollisuuksia 

Euroopan unioni vastaa Kiinan Belt and Road 
-ohjelman haasteeseen massiivisella Global 
Gateway -ohjelmallaan. Se avaa vientimah-
dollisuuksia Afrikassa ja muilla kehittyvillä 

markkinoilla. 
Ohjelma ei ole vielä toteuttavassa vaiheessa, mutta 

tarkoitus on, että EU:n yksisuuntainen kehitysapu 
muuttaa muotoaan ja on jatkossa kaksisuuntainen 
kumppanuus, jossa sekä Eurooppa että Afrikka voivat 
voittaa niin infran kuin molemminpuolisen osaami-
sen kehittyessä, sanoo Business Finlandin EU-yhteys-
toimiston johtaja Pekka Sivonen Brysselistä. 

Puolet Global Gatewayn panostuksista kanavoidaan 
Afrikkaan, puolet muille kehittyville markkinoille 
Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. 

– Mahdollisuudet tulevat olemaan suuria, mutta 
niihin pitää valmistautua ja verkottua ajoissa, koska 
näin isoihin asioihin ei kovin pieni yritys pysty helpos-
ti tarttumaan muutoin kuin osana isompaa joukkoa.

Suomalaisyrityksille on aukeamassa lupaavia mah-
dollisuuksia muun muassa teiden, satamien, televerk-
kojen ja muun digitaalisen infrastruktuurin rakenta-
misessa, energiaratkaisuissa sekä koulutuksessa.

Global Gatewayn rahoittajia ovat muun muassa  
European Fund for Sustainable Development Plus 
sekä Euroopan kehitysrahoituslaitokset. 

Euroopan komissio jakaa takuita sekä vapaassa 
kilpailussa että Euroopan investointipankin kautta. 
Vapaassa kilpailussa eurooppalaiset kehitysrahoitus-
yhtiöt kilpailevat takuista. 

– Jos yrityksiä kiinnostaa Global Gatewayn 
hyödyntä minen, tulisi niiden olla yhteydessä  
Finnfundiin ja muihin kehitysrahoittajiin 
kuten FMO:hon ja KfW:hin. Rahoitettavien 
hankkeiden ei ihan sataprosenttisesti tar-
vitse olla hankkeita, joissa toteuttajina on 
useita Euroopan unionin jäsenvaltioita tai 
kehitysrahoittajia, mutta se on suota vaa.

Verkkolehdessä kirjoittajaksi: Team Finland –verkosto

Ajankohtaista maatietoa Keskuskauppakamarista

Keskuskauppakamari julkaisee ajankohtaisia maakatsauksia, joissa 
käsitellään ytimekkäästi eri maiden poliittista ja taloudellista tilannetta 
sekä trendejä. Muun muassa Kiinasta ja Ranskasta on tarjolla keväällä 
julkaistut tuoreet katsaukset.
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Lue l isää verkosta:  team-finland.f i

Globaalin 
ruokakriisin 
riski kasvaa

SME Fundista rahoitusta pk-yrityksille 

Euroopan komission SME Fund -tukiohjelma on 
rahoittanut jo yli 15 000 pk-yritystä Euroopassa. 

Suomalaisten yritysten kiinnostus tukea kohtaan on kasvu-
suunnassa ja jo nyt eurooppalaista keskiarvoa korkeampi. 

Pk-yritys voi saada ohjelmasta 50-90 prosentin korvauk-
sen maksamiinsa tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin, 
kansallisiin patenttihakemuksiin ja immateriaalioikeuksien 
(IPR) esianalyysipalveluun (IP Scan). 

IP Scanissa asiantuntijat käyvät läpi yri-
tyksen nykytilaa, tuotteita ja palveluja sekä 
kartoittavat sen IPR-tilanteen. IP Scan sopii 
erityisen hyvin kansainvälistyvälle tai jo kan-
sainvälisillä markkinoilla toimivalle yritykselle.

Suomalaisyritysten  
tki-investoinnit kasvussa

Suomalaisyritykset suunnittele-
vat investoivansa merkittävästi 

tutkimukseen, tuotekehitykseen ja 
innovaatiotoimintaan seuraavan 

viiden vuoden aikana, myös  
Suomessa. Tutkimus- ja kehitys-

toimet koetaan yritysten kilpailu-
kyvyn kannalta erittäin  

tärkeiksi tekijöiksi.  
Asia käy ilmi Business Finlandin 

touko–kesäkuussa asiakasyrityk-
sille teettä mästä kysely-

tutkimuksesta. 
Merkittävää tki-investointien 

kasvattamista suunnittelevat 
erityisesti mikro- ja pienyritykset. 
Täysin uusien avauksien vähäinen 
määrä on kuitenkin ollut näkyvä  

trendi jo pidempään, ja se heiken-
tää Suomen kilpailukykyä. Suomen 

talouskasvun ja hyvinvoinnin 
kannalta olisi oleellista, että myös 

suuret yritykset panostaisivat 
tki-toimintaan voimakkaammin.

Kolmanneksella Business Finlan-
din kyselytutkimukseen vastan-
neista yrityksistä tki-toimet ovat 
lisääntyneet pandemian aikana. 
Pandemia myös pakotti yrityksiä 
uudistumaan, sillä 75 prosenttia 

tutkimukseen vastanneista  
yrityksistä oli muuttanut  

liiketoimintaansa.

Ruoanhintaindeksi on 
kirinyt ennätyskorkealle 

ja ylittää nyt reilusti jopa 
vuosien 2007–2008 ruokakriisin 
tason. Riski vakavaan globaa-
liin ruokakriisiin ja sosiaalisiin 
levottomuuksiin on kasvanut  
räjähdysmäisesti, sanoo 
johtava ekonomisti Kristiina 
Karjanlahti Finnfundista.

Ukrainan sodan jo nyt ai-
heuttamien humanitaaristen ja taloudellisten kustannusten suuruus 
ja vakavuus alkaa paljastua. Öljyn ja ruoan hintojen nousu iskee 
erityisen kovaa globaalitalouteen ja erityisesti Afrikan mantereelle. 
Ruokapulaa pahentavat lisäksi kuivuus, sodan aiheuttamat toimi-
tusketjuongelmat, kaupan rajoitukset ja pula lannoitteista.

- Pandemia ja Ukrainan sodan aiheuttamat globaalit taloussokit 
ovat merkittävästi lisänneet riskejä meidän sijoituskentässämme, 
toisaalta myös tarve tukea ihmisten hyvinvointia vaikuttavuus-
sijoitusten kautta on tällä hetkellä erittäin suuri. 
Finnfundissa jatkamme sijoitustoimintaa kehittyville 
markkinoille, joskin taloudellisiin ja toimintaym-
päristöön liittyviin riskeihin kiinnitetään aiempaa 
enemmän huomiota.

Kristiina Karjanlahti
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Kovaa kauppapolitiikkaa

E 
uroopan unionin Venäjää vastaan 
asettamien laajojen pakotteiden pitäisi 
kaiken järjen mukaan tuntua maan 
taloudessa. Onhan EU ollut Venäjän 
tärkein kauppakumppani, ja vuonna 2020 

yli kolmannes Venäjän tuonnista oli peräisin EU-
maista. Viennistä taas 38 prosenttia meni tuolloin 
EU-maihin. 

Järeitä vaikutuksia onkin saatu aikaan. Venäjältä on 
vetäytynyt jo yli tuhat ulkomaista yritystä. Ne olivat 
investoineet maahan satoja miljardeja euroja ja työl-
listäneet yli miljoona venäläistä. Pääomien pako on 
mittasuhteiltaan valtava, se on samaa luokkaa kuin 
30 vuoden aikana saavutettu talouskasvu. 

Tämä ilmenee Yalen yliopiston tuoreesta tutki-
muksesta, joka valaa uskoa pakotteiden purevuuteen 
pidemmällä tähtäimellä. 

Venäjä-pakotteiden vaikutuksia tutkinut projekti-
tutkija Hanna Mäkinen on samaa mieltä. 

– EU:n kuudes pakotepaketti käytännössä lopet-
taa fossiilisten polttoaineiden tuonnin Eurooppaan 
maakaasua lukuun ottamatta. Tämä osuu lujaa 
Venäjän talouteen, ja sitä kautta maan kykyyn käydä 
sotaa Ukrainassa, sanoo Mäkinen Turun yliopiston 
Pan-Eurooppa Instituutista. 

Voivatko pakotteet vesittyä? 
Pakotteiden toimivuutta on silti myös epäilty. 
Toistaiseksi öljyn ja kaasun korkeat hinnat ja ruplan 
suotuisa vaihtokurssi ovat pehmentäneet vaikutusta 

Venäjän talouteen. Tuotteita viedään myös ene-
nevässä määrin maihin, jotka eivät ole asettaneet 
pakotteita. 

– Venäjä pyrkii lisäämään kauppaa esimerkiksi 
Kiinan kanssa, joka Intian ohella ostaa merkittäviä 
määriä fossiilista energiaa Venäjältä. Toukokuussa 
Venäjä salli useiden tavaroiden rinnakkaistuonnin,  
eli tuonnin ilman tavaramerkin haltijan lupaa. 
Rinnakkaistuontia tapahtuu koneiden, laitteiden 
ja komponenttien lisäksi myös kuluttajatuotteissa, 
Mäkinen kertoo. 

Pakotteiden kiertämisestä on muitakin havainto-
ja. Esimerkiksi brittiläisen Rusi-tutkimuslaitoksen 
tutkimuksen mukaan venäläisistä asejärjestelmis-
tä, kuten ohjuksista, löytyy edelleen pakotteiden 
alaisia komponentteja. Ukrainassa tutkituista 27:stä 
asejärjestelmästä löytyi yli 450 lähinnä amerikka-
laista komponenttia. Teollisuuden komponentteihin 
kohdistuvat vientikiellot ovat kuitenkin sanktioista 
tehokkaimpia.

– Venäjän teollisuustuotanto on monilla aloilla 
suurissa vaikeuksissa koko ajan kiristyvän kompo-
nenttipulan vuoksi. Maan autoteollisuus on jo 
romahtanut, ja ilmailualakin on vaakalaudalla. 
Venäjällä on jo alettu purkaa lentokoneita varaosiksi, 
koska tarvittavia varaosia ei enää saada ulkomailta, 
Mäkinen mainitsee. 

Pakotteet toimivat vain, mikäli ne ovat yhtenäisiä 
ja hyvin koordinoituja. Tähän mennessä EU-maiden 
ja sen kumppaneiden rintama on pitänyt. Talven 

Venäjä-pakotteet 
vaikuttavat viiveellä
Julmaa hyökkäyssotaa käyvää Venäjää kohtaan on asetettu 
ennennäkemättömiä talouspakotteita, joita maa on oppinut 
myös kiertämään. EU:n pakotepaketteja heikentävät 
siirtymäajat, mutta länsimaiden rintama on tiivis. 
 Minna Kalajoki
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EU:n ja sen kumppaneiden  
Venäjä-pakotteet: 
• vientirajoitukset
• rajoitukset pankeille ja finanssisektorille
• henkilö- ja yhteisökohtaiset pakotteet
• tekniset- ja liikkeenjohdon palvelut

tullen tilanne voi muuttua, sillä monet EU-maat ovat 
huomattavan riippuvaisia venäläisestä energiasta. 
Pisimmät siirtymäajat öljyn tuonnin suhteen on 
myönnetty Bulgarialle ja Kroatialle. 

Yrityksiltä vankka tuki pakotteille
Suomen tavaraviennin tilastot osoittavat selkeää 
pudotusta. Maalis–kesäkuussa viennin arvo Venäjälle 
on kuukausitasolla romahtanut 30–50 prosenttia 
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Kovaa kauppapolitiikkaa

edellisvuoteen verrattuna. Kappalemäärissä mitat-
tuna romahdus on ollut vielä suurempi. Pakotteet 
ovat iskeneet erityisesti kone- ja laiteteollisuuteen, 
kemian teollisuuteen ja metsäteollisuuden tuottei-
siin.

– Jyrkkä alamäki jatkuu, sillä heinäkuuhun saakka 
yritykset täyttivät vielä voimassa olevia sopimus-

velvoitteitaan. Tämän vuoden tammi–toukokuussa 
Venäjän viennin osuus oli 3,5 prosenttia kokonais-
viennistä, kun se normaalioloissa on ollut viiden 
ja puolen prosentin luokkaa. Osuus voi laskea jopa 
yhteen prosenttiin. Myös tuonnissa lähes kaikki 
pää artikkelit ovat eri rajoitteiden alaisia, kertoo 
Elinkeino elämän keskusliitto EK:n johtaja Petri 
Vuorio. 

Keskeisen vientimaan kaupan romahduksesta huo-
limatta yritysten tuki pakotteille on vankka.

– Yritykset ovat olleet järkyttyneitä hyökkäyssodas-
ta, ja kansainvälisessä vertailussa yrityksemme ovat 
vetäytyneet hyvin aktiivisesti Venäjältä. Jäsenkyse-
lyissämme yritysten tuki pakotteille on ollut noin 
95 prosenttia. Merkittävistä tappioista huolimatta 
pakotteita ei kyseenalaisteta, Vuorio kertoo. 

Pankki- ja rahoitussektoriin kohdistuvat pakotteet 
aiheuttavat merkittäviä välillisiä vaikutuksia, vaikka 
yrityksen omat tuotteet eivät olisi pakotteiden alaisia. 
Vuorion mukaan maksuliikenne Venäjälle ja Venäjältä 
on vaikeutunut huomattavasti myös Venäjän asetta-
mien kieltojen takia. Esimerkiksi avoimien myynti-
saatavien kotiuttaminen ja Venäjältä vetäytymiseen 
liittyvät pääomien palautukset ovat olleet vaikeita. 

Venäjä-pakotteet tarjoavat yrityksille myös mah-
dollisuuksia. Venäläisestä fossiilienergiasta luopu-
minen vauhdittaa EU:n vihreää siirtymää, vaikka 
lyhyellä tähtäimellä joudutaan turvautumaan hätä-
toimenpiteisiin energian saannin varmistamiseksi.

– Suomalaisista yrityksistä löytyy puhtaiden 
teknologioiden ja energiamuotojen osaamista, mikä 
houkuttaa maahamme myös sijoittajia. Pelkästään 
Euroopassa arvioidaan tarvittavan 1000 miljardin 
euron vuosittaisia investointeja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tämä voi olla yksi tämän vuosi-
sadan merkittävimmistä momentumeista, Vuorio 
näkee.

Yritysten tuki pakotteille on vankka.

EU:n viimeisin pakotepaketti
Tarkoitus lopettaa 90 prosenttia Venäjän öljyviennistä 
EU-maihin vuoden 2022 loppuun mennessä. 
Pakotteet eivät koske maakaasua.
Kivihiilen tuonti kielletty jo aiemmin. 
 
1. Raakaöljy ja öljyjalosteet. Vielä viime vuonna  

EU-maat toivat Venäjältä raakaöljyä ja öljyjalosteita 
yhteensä 71 miljardilla eurolla. Venäläisestä öljystä 
luovutaan asteittain äkillisten markkinareaktioiden 
hillitsemiseksi. 

2. Öljynkuljetuspalvelut. EU-maat eivät voi siirtymä-
ajan jälkeen enää rahoittaa ja vakuuttaa Venäjän 
öljykuljetuksia kolmansiin maihin. Vaikutus on mer-
kittävä, sillä EU-toimijat vastaavat pääosin näistä 
palveluista. 

3. Pankit. Suurin osa venäläisistä pankeista on nyt 
suljettu pois kansainvälisestä maksuliikenteestä. 

4. Tiedotusvälineiden lähetyskielto. Venäjän 
propagandaa erityisesti Ukrainassa ja EU:ssa 
levittävät tiedotusvälineet on suljettu.

5. Kemikaalit. Vientirajoituksia on entisestään laajen-
nettu muun muassa sellaisiin kemikaaleihin, joita 
voitaisiin käyttää kemiallisten aseiden valmistukseen. 

6. Lisää teollisuudelle tärkeitä tuotteita. Sekalainen 
joukko tuotteita, esimerkiksi teollisuuspumpuista 
MIG-hitsauslaitteisiin, ja laakereista työstökoneisiin.
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E pävarmuus on tätä nykyä tavanomai-
nen olotila. Ennakointiskenaarioiden 
pahimmat hahmotelmat ja villeiltä 
vaikuttaneet analyysit ovat toteutu-

neet. Kuumaa kesää näyttää seuraavan kuuma 
syksy mitä tulee globaaleihin ongelmiin. Epätoi-
voon ei kuitenkaan pidä ajautua, vaan syn-
keillä hetkillä tarvitaan objektiivista analyysia 
asioiden tilasta, pohdintaa ja yhteistä suuntaa 
ratkaisujen löytämiseksi. 

Globaali tilanne vaikuttaa vääjäämättä 
kaikkiin. Keskuskauppakamarin vientijohtaja-
kyselyssä 27 prosenttia vastaajista katsoi sen 
vaikuttavan tulevaisuuden näkymiin merkittä-
västi ja 47 prosenttia vastaajista jonkin verran. 
Samanaikaisesti yritykset varautuvat riskei-
hin – ja ottavat selvää, missä mennään. Erään 
vientijohtajan sanoin ”ei enää riitä, että yrität 
myydä, vaan sinun pitää ymmärtää, millaisessa 
ympäristössä toimit”. Toinen johtaja puolestaan 
totesi kasvattaneensa tehtaansa riskianalyytik-
kojen määrän moninkertaiseksi viime vuoteen 
verrattuna. Eikä se viime vuosikaan ollut niin 
ennustettava, kuten tuotantoketju- ja logistiik-
kahaasteista muistamme.

Maailman uusblokkiutumisesta ja uudesta 
kylmästä sodasta puhutaan paljon. Jakolinjoja 
on jo syntynyt. EU kumppaneineen on asettanut 
vahvoja pakotteita Venäjää kohtaan sen aloitta-
man hyökkäyssodan vuoksi. Ne alkavat purra. 
Venäjältä lähteneiden yritysten määrä on suuri, 
joskin on sinne jäätykin. 

Seuraamme silmä kovana, mitä tapahtuu Ve-
näjän ja Kiinan kesken. Onko siinä syntymässä 
”uusi blokki” vai istuuko Kiina sillä kuuluisalla 
aidalla ja yrittää hyötyä tilanteesta vaikkapa 
halvan energian kautta? Intia taiteilee myös. 
Yhtäältä sen siteet niin Yhdysvaltoihin kuin 

Eurooppaan ovat vahvat, mutta samanaikaisesti 
se haluaa asemaa kehittyvien maiden johtajana. 
Kiinan-pelko puolestaan työntää Intiaa kohti 
Venäjää. 

Useat Afrikan maat katsovat Venäjän hyökkä-
yssotaa Ukrainassa hyvin kaukaa. Venäjän epä-
rehelliselle tarinalle on joissakin Afrikan maissa 
kovinkin pehmeä maaperä. Jotkut maista me-
nevät puolueettomuuden taakse piiloon. Nyt ei 
ole kuitenkaan aika olla neutraali, sillä hyökkä-
yssodassa Ukrainassa on kysymys demokratian, 
suvereniteetin, itsemääräämisen ja kansain-
välisen oikeuden puolustamisesta. Meidän on 
puolestamme investoitava Afrikan mantereelle: 
yhteistyötä, aikaa, rahaa ja kauppaa. EU:n roolia 
maailmalla vahvistava Global Gateway -strategia 
on uusi mahdollisuus yhteisten arvojen ja int-
ressien edistämiseen, ja se on konkretisoitava 
mahdollisimman pian. 

Kiristyvän puheen ja härskien tekojen 
maailmassa monenkeskisyyteen ja kansainvä-
liseen normistoon uskominen saattaa joistakin 
kuulostaa naiivilta. No, emme vain usko, vaan 
teemme työtä niiden puolesta. Maailman kaup-
pajärjestö WTO onnistui kuin onnistuikin kesän 
ministerikokouksessa sopimaan muun muassa 
sääntöjärjestelmän uudistamisesta ja kalas-
tus- ja maatalousneuvotteluiden jatkamisesta. 
Isojen pelureiden saaminen samaan pöytään ei 
ollut helppoa, ja niiden houkutus toimia omin 
säännöin on suuri.

Myös Euroopan unionin on sanottu hyödyn-
tävän monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä 
keinona omien etujensa edistämiseen. EU:lla on 
oikeus hakea johtajuutta maailman areenoilla ja 
edistää omia etujaan. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että monenkeskisyys olisi väistynyt. 
Se on päinvastoin lähtökohtainen arvo. 

Omien ja yhteisten 
etujen puolesta

Kolumni Nina Vaskunlahti | Alivaltiosihteeri | Ulkoministeriö

Härskien 
tekojen 

maailmassa 
kansainväliseen 

normistoon 
uskominen 

saattaa 
kuulostaa 
naiivilta.

13



Olli-Pekka Kallasvuo pitää bisnestä itselleen elintärkeänä 
harrastuksena. Hän painottaa, että Suomi ei saa hukata 
erityisasemaa, joka meillä on Kiinassa.
 Sami Laakso  Susanna Kekkonen

Lähikuvassa



oikeanlaatuista ohjelmisto-osaamista, eikä huippuja 
onnistuttu houkuttelemaan maailmalta Suomeen. 

Kirjassaan Puhelin soi öisin, Kallasvuo kertoo:
Suomessa oli niukasti sellaista henkistä pääomaa, 

joka olisi kestänyt vertailun Piilaakson kovimpien 
lahjakkuuksien kanssa. Kun Nokia palkkasi yhden hyvän 
yhdysvaltalaisen ja muun ulkomaisen osaajan, tämän 
rinnalla se palkkasi kymmenen keskinkertaista. Lisäksi 
hyvätkään eivät olleet aina kaikkein parhaita.

Se oli kova paikka Nokialle – ja Suomelle.

Tervetuloa vai welcome?
Nyt, toistakymmentä vuotta myöhemmin Olli-Pekka 
Kallasvuo tarkastelee maailmaa työhuoneessaan 
Helsingin Aleksanterinkadulla. Hänen mukaansa 
perusasetelma ei ole muuttunut, vaikka ohjelmis-
to-osaajien osalta tilanne on paljon parantunut.

– Ulkomaisten eri alojen osaajien houkutteleminen 
Suomeen on edelleen hankalaa, hän pohtii.

Merkittävä syy tähän on se, että Suomen hyvät 
puolet, kuten maksuton koulutus, toimiva infra-
struktuuri, korruptiovapaus ja turvallisuus valkeni-
sivat monelle vasta täällä asuessa. Sen sijaan monet 
negatiivisiksi koetut seikat, kuten sijainti, ilmasto, 
vaikeudet saada puolisolle työpaikka ja lapsille kou-

lutuspaikka sekä palkan kilpailukyvyttömyys tulevat 
selväksi jo ennakkoon.

Monet kielteisiksi koetuista piirteistä eivät Kal-
lasvuon mukaan ole Suomen yksinoikeuksia, vaan 
ne pätevät moniin muihinkin pieniin maihin. Jotain 
Suomessa olisi kuitenkin tehtävissä tilanteen paran-
tamiseksi.  

Kallasvuo sanoo esimerkiksi puhuneensa jo parin-
kymmenen vuoden ajan sen puolesta, että englanti 
olisi virallinen kieli viranomaisten kanssa asioitaessa 
– kuten on esimerkiksi Singaporessa. Se olisi hänen 
mielestään merkittävä muutos työperäisen maahan-
muuton edistämiseksi.

– On iso haitta, etteivät muualta tulleet pysty asioi-
maan englannin kielellä viranomaisissa, Kallasvuo 
sanoo.

Ammattilaisen harrastus
Vaikka korjattavaa löytyykin, Kallasvuo ei ole toivoton 
yritysten menestymismahdollisuuksien suhteen 
Suomessa. 

– Päinvastoin. Suomessa liikkeenjohtaminen ja tek-
nologiaosaaminen ovat kehittyneet valtavasti. Lisäksi 
on tullut monia menestystarinoita. Olen hyvin positii-
vinen sen suhteen, että suomalaisten muuntautumis-
kyky, halu yrittää ja tehdä työtä sekä osaaminen ovat 
liiketoiminnalle erinomainen kasvualusta. Maailma 
on tasa-arvoistunut senkin takia, että softabisnekses-
sä etäisyyksillä ei ole merkitystä, joten kaukaisuuskaan 
ei ole enää este.

O
lli-Pekka Kallasvuolla on karu 
analyysi syistä, jotka johtivat Nokian 
puhelinbisneksen vaikeuksiin 
hänen toimitusjohtajakaudellaan: 
Suomessa ei ollut tarpeeksi 

BISNESPELIN 
raskassarjalainen
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Suomalaisten 
muuntautumis-

kyky, halu yrittää 
ja tehdä työtä 

sekä osaaminen 
ovat liiketoimin-

nalle erinomainen 
kasvualusta.

– On valtava etuoikeus, että olen 
saanut olla mukana kansainvälisessä 

liike-elämässä. Bisneshenkilön 
elämässä on paljon hyvää, joskin se on 

toisaalta aika raadollista, raakaa ja 
kuluttavaa, Olli-Pekka Kallasvuo sanoo.
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Lähikuvassa

lituksissa hänelle on karttunut yli 70 vuoden verran. 
Joku omaan päivätyöhönsä leipääntynyt ja kenties 
eläkeikäänsä hartaasti odotteleva voi ihmetellä, mikä 
ajaa täysinpalvelleen, vaativan kansainvälisen liike-
miesuran tehneen miehen edelleen työhuoneelle. 

– Bisnes on ollut minun harrastukseni aina, enkä 
voi elää ilman tätä harrastusta, Kallasvuo vastaa.

Mikä siinä motivoi?
– Se on juuri se bisnespeli, johon kuuluvat kaikki elä-
män osa-alueet. Tietenkin raha ja menestys yhtäältä, 
mutta toisaalta myös raadollisuus ja epäluulo. Kaikki 
nämä sotkeutuvat ja kärjistyvät ennalta arvaamat-
tomalla tavalla tässä monimuuttujapelissä. Siinä on 
aina voittajia ja häviäjiä.

Kallasvuon kirjasta välittyy kuva, että liike-elämän 
kansainvälisellä huipulla johtajan elämä on todella 
kovaa henkisesti ja fyysisesti jopa terveydelle vaaral-
lista. Hän myöntää, että paineet ja stressi kärjistyvät 

 Kiinalainen ovenavaus
”Vuonna 2007 tapasin Kiinassa maan silloisen kauppaministerin 
Bo Xilain. Kun menin tapaamiseen, samalla ovenavauksella 
neuvotteluhuoneesta tuli ulos edellinen vieras, joka oli EU:n 
kauppakomissaari Peter Mandelson. 

Menin sisään ja minulla oli legioona väkeä mukanani ja niin 
oli Bollakin. Tapaamisen alussa Bo oli kuitenkin kiihtyneessä 
mielentilassa ja palasi aluksi sanomisillaan vielä edelliseen  
Kiinan ja EU:n kokoukseen. Hän sanoi, että on tämä kyllä 
merkillistä, että EU käy täällä neuvomassa Kiinaa, mitä tulee 
kauppapolitiikkaan, kun itseasiassa EU on itse varsin protektio-
nistinen.

Bo puhui tästä aiheesta jonkin aikaa, kunnes sanoi ”mutta 
minun on aivan turha teille tästä puhua, koska tehän olette 
suomalainen ja se on ihan täysin eri juttu.”

Hänen sanomisensa piti paikkaansa. Meidän pitää Suomessa 
pitää huolta, että se pitää paikkansa myös jatkossa. Suomella 
on Kiinassa erityisasema. Tästä osoituksena oli esimerkiksi se, 
että presidentti Xin astuttua virkaan, ensimmäisenä ei-aasia-
laisena valtiopäämiehenä häntä kutsuttiin tapaamaan 
presidentti Niinistö. Se ei ole sattumaa. Tästä erityisasemasta 
meidän on pidettävä kiinni sanoin ja teoin.”

Osoituksena siitä, että Kallasvuon uskoo yritys-
ten voivan ponnistaa Suomessa menestykseen, hän 
toimii tällä hetkellä viiden eri aloilla toimivan yhtiön 
hallituksessa.

Miksi juuri nämä yritykset?
– Jokin niissä resonoi, ja se jokin voi olla hyvin eri-
laiset asiat. Mutta se minkä niissä jokaisessa täytyy 
resonoida, ovat ne ihmiset, se on tärkein asia. Olen 
hyvin innostunut kaikista näistä yhtiöistä ja niiden 
tiimeistä.

Kallasvuo sanoo että kaikissa niissä on jonkinlaista 
alkuvoimaa, jota ei enää löydy tiettyyn kokoluokkaan 
yltäneistä yrityksistä. 

– Näissä huomio on itse bisneksessä, eikä yrityksen 
järjestelmän pyörittämisessä. Olen nähnyt sitä puolta 
ihan tarpeeksi, eikä se enää tunnu omalta.

Nokia-uraa Kallasvuolla kesti lähes kolme vuosi-
kymmentä, ja kokemusta useiden pörssiyhtiöiden hal-

Olli-Pekka Kallasvuo asuu osan aikaa talvesta Lontoossa. 
– Lontoossa sataa 105 päivänä vuodessa, Helsingissä 160 
päivänä. Olen tutkinut tämän, hän oikoo mielikuvia.
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Kuka
Olli-Pekka Kallasvuo

Asuinpaikka
Helsinki

Perhe
Vaimo Ursula Ranin, 
kaksi aikuista lasta 

aiemmasta avioliitosta 
ja puolison kaksi lasta.

Harrastukset
Tennis, ravit, jalka-

palloseura Fulhamin 
otteluiden seuraaminen 

paikan päällä.



bisneselämässä, joten siinä pitää olla halukas elämään 
epävarmuuden kanssa. Myös ihmisten kaikki luon-
teenpiirteet tulevat pelissä esiin.

Silti haluat vielä pelata bisnespeliä?
– Kyllä, taidatko sen paremmin sanoa, Kallasvuo 

nauraa.
– Se on elämäntapakysymys. Kun menee kyky in-

nostua, sitten kannattaa vaihtaa elämäntapaa.
Siinä missä monet yrittävät häveliäästi peitellä ra-

han merkitystä, Kallasvuo muistuttaa, että bisnekseen 
ja työntekoon kuuluu myös raha. 

– Raha on bisnespelin yksi mittari, kyllä sekin 
vaikuttaa.

Kiinaa ei saa unohtaa
Yritykset yrittävät menestyä osittain toistensa kus-
tannuksella, ja samankaltaista kilpailua Kallasvuo 
näkee myös EU:n, USA:n ja Kiinan välillä.

– On luonnollista, että talouksina nämä ryhmitty-
mät kilpailevat toistensa kanssa. Niinhän sen täytyy 
ollakin, mutta sen täytyisi olla terveellä ja integroi-
dulla pohjalla. Tilanne on mennyt epäterveempään 
suuntaan. Kauppapolitiikka on pikemminkin aiempaa 
sulkeutuneempaa kuin avoimempaa. Pahimpana 
virheenä pidän sitä, että Kiinaa ei pyritä integroimaan 
kansainväliseen talouteen.

Kallasvuo sanoo tunteneensa Kiinaa, kun vieraili 
siellä yhtenään Nokia-uransa kiivaimpina vuosina. 
Siellä hän tapasi maan ylintä johtoa presidentti Xitä 
myöten.

– Silloin ymmärsin Kiinaa jonkin verran, mutta 
nyt en enää tiedä, kun juuri mistään ei edes saa lukea 
maan tilanteesta. Kiinasta vallitsee nykyisin ymmär-
ryksen puute, joka johtuu paljolti tiedon puutteesta.

Kansainvälisessä taloudessa huomio kiinnittyy 
usein USA:n ja Kiinan väliseen kilpailuun. Miten EU 
on toiminut kansainvälisessä kauppapolitiikassa?

Kallasvuo pitää asetelmaa äärimmäisen kiinnosta-
vana. 

– USA:ssa katsotaan Kiinaa ja Kiinassa USA:ta. 
Tuntuu, että varsinkin aiemmin EU on ollut kuin 

tennis ottelun yleisö, joka katsoo miten pallo liikkuu 
osapuolten välillä. EU:n voimistumisen ja kehittymi-
sen myötä peli on kuitenkin tasoittunut, eikä se ole 
pelkästään Kiinan ja USA:n välistä.

Kallasvuo sanoo painokkaasti, että Kiinan pitää olla 
vahvasti osa kansainvälistä yhteisöä.

– On vaara, että nyt Ukrainan sodan ja Naton kautta 
huomio Euroopassa kiinnittyy vain Venäjään, ja sa-
malla Kiina unohtuu. On virhe, jos maailman suurim-
maksi taloudeksi kasvava mahti pannaan Euroopassa 
henkisesti syrjään.

Kiinan ihmisoikeuksiin liittyviä epäkohtia on 
nostettu esiin. Pitäisikö bisnes ja kenties ylevämmät 
tavoitteet esimerkiksi ihmisoikeuksista pitää erillään?

– Ei, ei se niin mene. Ei pidä ummistaa silmiä, 
mutta samalla täytyy pystyä pitämään yhteydet ja in-
tegroitua. Integraation ja yhteistyön kautta voi välejä 
katkomatta paremmin päästä vaikuttamaan asioihin, 
esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiin.

Kallasvuo pitää kauppapolitiikkaa hirvittävän kiin-
nostavana ja merkityksellisenä, mutta samalla myös 
vaikeana kenttänä. Matkapuhelinstandardisointia 
hän pitää mainiona esimerkkinä kauppapolitiikan 
merkityksestä ja myös tuloksellisuudesta.

– Vaikeiden kansainvälisten prosessien jälkeen 
päästiin standardiin, joka edesauttoi markkinan 
syntymistä valtavasti.

Kallasvuo väittää, ettei ole kauppapolitiikan asian-
tuntija, mutta pienen keskustelun jälkeen myöntää 
vuosien varrella työssään kuitenkin kokeneensa 
aiheesta jotakin. Luonnehdintaa voi pitää vähätte-
lynä, kun Kallasvuon puheessa tipahtelee tarinoita 
tapaamisista EU-komissaarien, Kiinan ja Venäjän 
ylimpien johtajien sekä muiden ykkösluokan vai-
kuttajien kanssa. Joidenkin tarinoiden yhteydessä 
Kallasvuo sanoo, ettei halua tuoda niitä lehtijutussa 
esiin. 

– Kaksikymmentä vuotta sitten olisi voinut toivoa, 
että myönteinen kehitys olisi jatkunut ja maailma 
olisi tänä päivänä toisenlaisessa tilassa. Ylilyöntejä on 
tapahtunut kauppapolitiikassa, se on surullista. 

Bisneselämässä pitää olla halukas 
elämään epävarmuuden kanssa. 
Ihmisten kaikki luonteenpiirteet 

tulevat bisnespelissä esiin.
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VENÄJÄN 
KOKOINEN AUKKO
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Venäjän poistuminen 
kauppakumppanien joukosta 
vaikuttaa ihmisten ja yritysten 

elämään monin tavoin.
 Sami Laakso  Liisa Kuorttinen

Imatran 
rajanylityspaikka 
on hiljentynyt.

19



Teema

V enäjän aloittamas-
ta hyökkäyssodasta 
johtunut kaupankäyn-
nin äkkipysäytys iski 
suoraan yli kahteen tu-
hanteen Venäjän-kaup-
paa harjoittaneeseen 
suomalaisyritykseen. 
Luku antaa tilanteesta 

kuitenkin liian suppean kuvan, kun vientiyritysten 
taustalla on usein laaja hankintaverkosto, ja monen 
muunkin kotimarkkinayrityksen liiketoiminta on 
ollut kytköksissä Venäjään.

Yksi tällainen on alihankintatöitä tekevä ITA 
Nordic. Konepajan valmistuksesta päätyy reilu kym-

menen prosenttia suoraan vientiin, mutta lopulta 
sen tuotannosta yli 90 prosenttia löytää tiensä eri 
puolille maailmaa isojen kone- ja laitevalmistajien 
tuotteissa. 

Yhtiön Ruokolahden päätoimipaikalta on vain 
joitakin kilometrejä Venäjän rajalle. Voisi luulla, että 
rajan läheisyys olisi kannustanut etsimään vienti-
markkinoita idästä, mutta toimitusjohtaja Tommi 
Matikainen selittää vaikutuksen olleen päinvastai-
nen.

– Vuonna 2012 tehdyn strategiatyön yhtenä point-
tina oli ”unohda Venäjä”, Matikainen kertoo. 

Selitykseksi hän sanoo, ettei vaaditun byrokratian 
läpikäynti erilaisine venäläisine kommervenkkei-
neen houkutellut.
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– Olemme niin lähellä rajaa, että tiedämme sikä-
läisen toiminnan luonteen. Siksi emme ole halun-
neet tehdä siihen suuntaan kauppaa.

Välillä Venäjän markkinoilla on kuitenkin ollut 
huomattavan suuri merkitys. Esimerkiksi kun 
yrityksen suomalaiset asiakkaat ovat olleet mukana 
Yamalin niemimaan kaasuterminaalille toimitetussa 
laivasarjassa. 

– Se tarkoitti meillekin useiden miljoonien 
tilauksia. Enää tällaista ei ole näkyvissä useampaan 
vuoteen.

Ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ITA 
Nordicin päämiehillä Venäjän viennin osuus oli 
vain muutaman prosentin luokkaa. Kun se jäi pois, 
kuumassa suhdannetilanteessa Venäjälle korva-

Tommi MatikainenMarko Hanhisuanto

merkityille koneille löytyi Matikaisen mukaan heti 
länsimaisia ostajia.

Ruokolahdella ei kuitenkaan selvitä ilman osumia, 
vaikutukset iskevät montaa kautta. 

– Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina ovat olleet mas-
siivisia perusteräksen valmistajia. Kun ne kanavat 
ovat menneet poikki, se näkyi sodan alkuvaiheessa 
raaka-aineiden mielettömänä hintojen nousuna. Vii-
me kuukausina perusteräksen hinnat ovat kuitenkin 
tulleet alaspäin. Meille teräs tulee valtaosin Imatran 
Ovakon terästehtaalta, joka käyttää prosessissaan 
kaasua. Onhan siinäkin riski, Matikainen arvioi.

Venäjältä tuotua kaasua on käytetty myös ITA 
Nordicin tuotantotilojen lämmityksessä. Kun kaasun 
hinta nousi jyrkästi, kulutukseen alettiin kiinnittää 
huomiota. Kallistunut liikennepolttoaine on puo-
lestaan johtanut siihen, että yrityksessä on ryhdytty 
tukemaan työntekijöiden työmatkoja.

– Tällaisia on ollut pakko ottaa käyttöön, ettei me-
netettäisi työntekijöitä työmatkakustannusten takia.

Firma pöytälaatikkoon
Etelä-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Marko 
Hanhisuanto sanoo, että Ukrainan sodan heijastus-
vaikutukset iskevät alueen 6 000 yritykseen hyvin eri 
tavoin. Hänen mukaansa vaikutukset ovat isot alueen 
kannalta merkittävälle metsäteollisuudelle. Se on 
kattanut puunhankinnastaan ison osan tuonnilla 
Venäjältä.

– Nyt puu tulee suurelta osalta Pohjois-Karjalan, 
Pohjois-Savon ja Kainuun suunnalta. Samalla kulje-
tukset ovat siirtyneet kumipyörille, mikä heikentää 
metsäteollisuusyksiköiden kilpailukykyä pitkällä täh-
täimellä. Ja kun Saimaan kanava ei ole enää käytet-
tävissä, sieltä kuljetetun bulkkitavaran siirtäminen 
kumipyörille on tosi kallista, Hanhisuanto sanoo.

Taipalsaarelainen huolintaliike on saanut kokea 
toimitusketjujen muutoksen kovemman kautta. 

Sodan 
vaikutukset 

iskevät alueen 
6 000 

yritykseen 
hyvin eri 
tavoin.

Kun venäläisturistien määrä on 
romahtanut, monet yritykset ovat 
Lappeenrannassa vaikeuksissa.
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Tosiasiat on ollut pakko tunnustaa. Työt loppuivat 
kaikilta 13 yrityksessä työskennelleeltä, ja yrityksen 
toimipisteet on suljettu Niiralasta, Imatralta, Vainik-
kalasta sekä Taipalsaarelta. Kaikki työntekijät eivät 
vielä ole löytäneet uutta työtä, kun huolinta-alan 
tilanne on itärajalla huono.

– Hienosti meni monta vuotta, asiakkaille kiitos. 
Ei sitä uskonut, että se näin hulluksi menee. Kevyen 
kustannusrakenteen omaavana palveluyrityksenä 
Pitamuksen tilanne on kaikesta huolimatta hyvä. 
Suunniteltu sukupolvenvaihdos ja liiketoiminta 
menevät nyt vain pöytälaatikkoon, ja jäämme seu-
raamaan maailman kehitystä ja sen mukaan eletään, 
Lehtonen pohtii ja myöntää, että tuntee hieman 
haikeutta.

– Tämä koskee monia yrityksiä, jotka ovat olleet 
mukana idänkaupassa. Kuljetusyrityksillä on vielä 

Pertti ja Irmeli Lehtonen perustivat huolinta-alan yrityksen vuonna 2004. Kun 
rajaliikenne on kokenut äkkipysäytyksen, on aika laittaa yritys pöytälaatikkoon.

Vuonna 2004 Pitamus Forwarding Oy:n perustanut 
Pertti Lehtonen sanoo, ettei käänne tullut täytenä 
yllätyksenä.

– Tämä on ollut tietoista riskinottoa. Venäjältä tuli 
jatkuvasti meidän sektorille yllättäviä muutoksia ja 
esteitä, mutta aina niistä aiemmin jotenkin selvit-
tiin. Olen sanonut jo vuosia sitten osakkaina oleville 
perheenjäsenille, että se on yksi Putinin komento, 
niin nämä meidän hommat loppuvat, Lehtonen 
kertoo.

Kun Putinilta tuli komento hyökätä Ukrainaan, 
isot suomalaiset metsäteollisuusyritykset ja tukku-
kauppiaat lopettivat tuonnin Venäjältä kuin veitsellä 
leikaten.

– Maaliskuussa meidän asiakkaat lopettivat 
tuomisen ja vähän ajan päästä naapuri taisi kieltää 
viemisen, Lehtonen muistelee.
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vaikeampaa, kun niillä on lisäksi taakka kuljetuskalus-
tosta, ja monilla yrityksillä on myös isoja kiinteistö-
massoja, jotka jäävät nyt vähälle käytölle.

Kauppa ja palvelut kärsivät
Marko Hanhisuoanto kuvailee, kuinka Imatra-Lap-
peenranta-seutu on hengittänyt viimeiset kaksikym-
mentä vuotta Venäjästä. Rajan yli liikennettä on ollut 
vilkkaasti molempiin suuntiin, ja Itä-Suomessa asuu 
iso venäläisvähemmistö. Ensin venäläisturistit vei 
korona, ja nyt viisumikäytäntöihin on tehty merkittä-
viä kiristyksiä.

Muutos näkyy selvästi myös Lappeenrannan ja Imat-
ran katukuvassa, liiketiloja on tyhjillään kymmeniä.

– Erikoiskauppaa ja palveluita on rakennettu mat-
kailijoiden varaan. Maakunnassa on 128 000 asukasta 
ja arviona on esitetty, että palveluita on joillakin 
erikoiskaupan aloilla rakennettu yli 200 000 väestö-
pohjan mukaan, Hanhisuanto kertoo.

Kotimaan matkailu on helpottanut tilannetta, ja 
jonkin verran turisteja on tullut myös Keski-Euroopas-
ta. Venäläisten loma-asunnotkin ovat tuoneet alueelle 
toimeliaisuutta, mutta nyt niiden käyttö voi jäädä 
vähemmälle. Samoin kiinteistökauppa on hiljentynyt.

Vaikka monet Venäjän hyökkäyksen seurannaisvai-
kutukset ovat negatiivisia, Hanhisuanto ja Matikainen 
sanovat ihmisten suhtautuvan muuttuneeseen tilan-
teeseen realistisen levollisesti.

– En ole kuullut yhtään sellaista kommenttia, 
etteikö Suomen pitäisi seistä EU:n yhteisessä pakote-
rintamassa. Ukrainan tapahtumat ovat järkyttäneet 
ihmisiä niin paljon, että täällä tiedetään, kuinka isos-
ta asiasta tässä kamppaillaan, Hanhisuanto sanoo.

Matikainen näkee kehityksessä valoisiakin puolia. 
Hän epäilee, että Venäjän rajan läheisyys on kau-
empaa maailmalta katsottuna koettu epävarmuutta 
aiheuttavaksi tekijäksi, joka on jopa estänyt joidenkin 
asiakassuhteiden muodostumisen. Nato-ratkaisun 
hän uskoo hälventävän näitä epäilyksiä. 

Iskuja talouteen 
sarjatulella
Taaksepäin katsovat talousluvut eivät 
anna oikeaa kuvaa nykytilanteesta, 
saati kerro tulevasta. 

Jäämme 
seuraamaan 

maailman kehitystä 
ja sen mukaan 

eletään.

V enäjän hyökkäys helmikuun 
lopussa muutti monella 
tapaa kehityksen suun-

taa. Suomen kansantalous jatkoi 
kuitenkin vielä kevään talouslukujen 
perusteella kasvuaan. Vientiyritykset 
toimittivat aiemmin saamiaan tila-
uksia ja palvelualoilla riitti kysyntää 
pandemiarajoitusten poistuttua. 

Uutiset sodasta, hintojen voimak-
kaasta kallistumisesta, korkojen 
noususta ja jopa huolet energian 
riittävyydestä ovat tulleet jokapäiväi-
siksi. Kuluttajien luottamus onkin 
painunut ennätyksellisen alas, ja 
sen odotetaan konkretisoituvan 
huonompina talouslukuina puolen 
vuoden viiveellä. Yritykset ennakoi-
vat pitkään jatkuneen hyvän työlli-
syyskehityksen päättymistä.

Muutos on ollut nopea. Suomen 
Pankin neuvonantaja Mikko Sariola 
kertoo, kuinka ennen sotaa viime 
vuonna pankki ennakoi tämän 
vuoden inflaatioksi kahta prosenttia 
ja bkt:n kasvuksi ensi vuodeksi 1,5 
prosenttia. Syyskuun ennusteessa 
talouden odotetaankin jo supistuvan 
ensi vuonna 0,3 prosenttia. Inflaatio 
on nopeampaa kuin vuosikymmeniin 
ja on ylittänyt jo seitsemän prosent-
tia.

Epävarmuus kasvaa  
Euroopassa
Sodan vaikutukset talouteen tulevat 
useita reittejä. Suorana vaikutuksena 
Suomen ja Venäjän välinen kauppa 
on kokenut pysäytyksen, se on osu-
nut yrityksiin hyvin eri tavoin. 

Sariola kertoo, kuinka keväällä 
tehdyssä kyselyssä enemmistö  
yrityksistä uskoi pystyvänsä korvaa-
maan Venäjän viennin suhteellisen 

nopeasti. Osa yrityksistä puolestaan 
näki, etteivät ne pystyisi lainkaan 
korvaamaan menetettyä vientiä. 
Tämän jälkeen tilanne on muuttunut 
merkittävästi koko EU:ssa.

– Epävarmuus on sodan seu-
rauksena kasvanut, ja esimerkiksi 
kuluttajien luottamus tulevaan kehi-
tykseen on vähentynyt merkittävästi. 
Varsinkin energiakriisin kärjistymi-
nen vaikuttaa, Sariola sanoo.

Kun vienti Venäjälle muodosti vii-
me vuonna kokonaisviennistä noin 
viisi prosenttia, EU-maiden osuus 
Suomen tavaraviennistä oli lähes 60 
prosenttia ja palvelujen viennistä 
noin puolet. Sodan heikentäessä 
Suomen keskeisimpien vientimark-
kinoiden talouskehitystä, meille voi 
povata kasvavia vaikeuksia.

– Se, miten euroalueella tulee 
menemään, ratkaisee miten meidän 
taloudessa tulee käymään, Sariola 
tiivistää.

Myös tuonnissa on tapahtunut 
koko talouteen heijastuvia muutok-
sia. Tuontihinnat ovat nousseet mer-
kittävästi. Ihmisten arjessa se syö 
kulutusmahdollisuuksia ja kasvattaa 
yritysten tuotantokustannuksia.  
Lisäksi yritykset ovat joutuneet  
järjestämään toimitusketjujaan  
uudelleen Venäjän tuonnin loputtua. 

Synkästä tilanteesta huolimatta 
Sariola yrittää nähdä edes hieman 
valoa.

– Työllisyystilanne on kehittynyt  
suotuisasti ja työllisiä onkin jo 
enemmän kuin ennen korona-
kriisiä. Lisäksi yritysten taseet ovat 
koronakriisin jälkeen kohentuneet, 
eli voisimme lähteä huonommas-
takin tilanteesta kohti heikompaa 
suhdannetta. 
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YK
:n rakenteelliset rajoitteet 
tulivat kylmästi esiin, kun 
turvallisuusneuvoston pysy-
väisjäsenenä Venäjä kaatoi 
veto-oikeudellaan päätös-

lauselmaehdotuksen, jossa sen hyökkäys Ukrainaan 
olisi tuomittu. Ratkaisu korosti, kuinka turvallisuus-
neuvosto on jäsentensä vanki. 

Seuranneessa YK:n yleiskokouksessa 141 maata 
tuomitsi Venäjän hyökkäyksen, 47 maata ei äänes-
tänyt ja viisi oli esitystä vastaan. Jakautuneisuus 
on käynyt selväksi myös kansainvälisen talouden ja 
kaupan organisaatioissa.

Heinäkuiseen G20-kokoukseen osallistui EU:n 
sekä 19 suurimman talousmaan edustajat. Puheen-
johtajamaa Indonesia oli kutsunut paikalle myös 
järjestön jäsenenä olevan Venäjän. Sen edustaja ulko-
ministeri Sergei Lavrov antoi arvostelevia lausunto-
ja siitä, kuinka kokouksessa oli kritisoitu Venäjää, ja 
moni kokousedustajista myös kieltäytyi kättelemästä 
Lavrovia. Kohtelustaan suivaantuneena hän poistui 
kokouksesta ennen sen päättymistä.

OECD:n ovi kiinni
Kun Venäjä on ajanut itsensä kansainvälisen kanssa-
käymisen ulkokehälle, miksi se edelleen kutsutaan 
korkean tason tapaamisiin?

– Kynnys ei-eurooppalaisen maan toimesta sulkea 
Venäjä G20:n ulkopuolelle voi olla korkea. Jää näh-
täväksi miten käy, jos kutsujana on jokin länsimaa, 
Pasi-Heikki Vaaranmaa sanoo.

Ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön pääl-
likkönä toimiva Vaaranmaa painottaa, ettei pidä 
antaa liikaa painoarvoa sille, onko Venäjä mukana 
G-ryhmien tapaamisissa vai ei.

– Oleellista on, että lännen näkökulmasta Venäjän 
tekemillä sopimuksilla ei ole nykytilanteessa var-
mastikaan juuri mitään merkitystä. Siksi sillä ei ole 

sanottavaa merkitystä, onko Venäjä mukana pöydis-
sä, joissa asioista sovitaan, Vaaranmaa sanoo.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 
OECD:n pöytiin Venäjän pääsy on estetty. Se hyväk-
syttiin järjestön jäsenkandidaatiksi vuonna 2007, 
mutta Krimille hyökkäämisen jälkeen jäsenprosessi 
jäädytettiin ja peruttiin Ukrainaan hyökkäämisen 
jälkeen.

Maailman kauppajärjestö WTO:ssa on sen sijaan 
saatu jännitteisestä tilanteesta huolimatta jopa 
tuloksia, kun ruokaturvan parantamisesta ja kalas-
tustukien purkamisesta on onnistuttu tekemään 
yhteiset muotoilut.

Vaaranmaa kertoo järjestön neuvotteluiden käy-
tännöistä, joissa asioita pyritään edistämään avain-
maiden pienemmissä ryhmissä. Ilman hyökkäysso-
taa Venäjä olisi ollut näissä neuvotteluissa, mutta 
viime kesänä sitä ei enää mukaan otettu.

– Kiina briiffasi Venäjää käydyistä keskusteluista. 
Venäjä tyytyi osaansa marginaalissa, eikä asettunut 
missään asiassa näkyvästi poikkiteloin. Se ei halun-
nut kärjistää asioita, mutta käytti vaikutusvaltaansa 
kulisseissa ja piti huolen, ettei loppuasiakirjaan tai 
esimerkiksi ruokaturvajulistukseen jäänyt Venäjän 
hyökkäystä tuomitsevia mainintoja.

Maailma on toinen
Vaaranmaa pitää selvänä, että kiristyneessä 
maailmanpoliittisessa tilanteessa konsensuksen 
löytäminen tulee vaikeammaksi. Venäjä on esimer-
kiksi WTO:ssa ollut aiemmin osapuoli sähköistä 
kauppaa ja investointien helpottamista koskevissa 
aloitteissa.

– On mahdollista, että Venäjä ryhtyy kiusallaan ha-
raamaan näissä neuvotteluissa vastaan. Mutta vaikka 
se ei haraisikaan, tähänkin pätee se, että jos Venäjä 
hyväksyy jonkun sitoumuksen neuvotteluissa, kuinka 
paljon siihen voi luottaa, Vaaranmaa pohtii.

Hyökkääjä  
joutui paitsioon
Venäjä on ajanut itsensä länsimaiden silmissä paitsioasemaan. 
Se vaikuttaa vahvasti kansainväliseen yhteistyöhön, vaikka 
kaikki maailman maat eivät näekään tilannetta kuten me.
 Sami Laakso

Lännen  
näkökulmasta 

Venäjän 
tekemillä  

sopimuksilla ei ole 
nykytilanteessa 
varmastikaan 
juuri mitään  
merkitystä.
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Ulkoministeriön virkamiehen 
puhe kuulostaa rehellisen kovalta. 
Lisäsäväyksen sanoille antaa se, että 
hän lausuu näkemyksiään ministeriön 
neuvotteluhuoneessa, jonka nimi on Nootti. 
Kauas on tultu noottikriisin ja YYA:n ajoista, 
jolloin Suomen ja suuren itäisen naapurin välistä 
luottamusta ja ystävyyttä toistettiin puheissa litur-
gianomaisesti.

Jakolinjat suhtautumisessa Ukrainan sotaan nä-
kyvät myös WTO:ssa. Ukrainan hyväksi järjestettyyn 
solidaarisuustapahtumaan saatiin organisaation 164 
jäsenmaasta mukaan vain 58.

– Iso osa maista oli haluton ottamaan kantaa puo-
leen tai toiseen. Taustalla on riippuvuuksia ja vanho-
ja poliittisia alliansseja, ne painavat aika paljon.

Eivätkö nämä maat – joita me täällä ihmettelem-
me – ole kuin se entinen Suomi, joka halusi ehdotto-
masti pysyä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella?

Vaaranmaa pitää pienen tuumaustauon ennen 
kuin vastaa.

– Voi siellä olla entisaikojen kaltaista suomet-
tumista. Mutta kyllä siellä on myös maita, jotka 
tasapainoilevat kahden leirin välissä. Niillä voi olla 
esimerkiksi vahvat intressit saada energiaa.

Vaatimuksia strategisesta  
autonomiasta
Paitsi kansainvälisten organisaatioiden toiminnas-
sa, sota näkyy myös EU:ssa voimistuneina vaati-
muksina lisätä strategista autonomiaa eli kasvattaa 
omavaraisuutta.

Vaaranmaa ymmärtää vaatimuksia osin ja osin 
niitä ihmettelee. Kun länsimaissa on pitkään 
moitittu Kiinaa yritystensä kilpailua vääristävästä 
tukemisesta, jatkossa sorruttaisiinkin itse samaan 
syntiin. Hän korostaa, että EU:n oman tuotannon 
lisäämisen pitäisi perustua ensi sijassa yritysten 

omiin liiketoimintaintresseihin, eikä yhteisistä 
varoista maksettuihin tukiin.   

– Siihen on syynsä, miksi tuotanto on keskittynyt 
tietyille alueille. Yritykset tietävät parhaiten, miten 
tuotantoketjut on järkevä järjestää. Olemme nyt 
reagoimassa kauhuskenaarioihin tavoilla, jotka eivät 
ole pidemmän päälle järkeviä.

Vaaranmaa muistuttaa, että tutkimusten perus-
teella tiiveimmin globaaleihin arvoketjuihin integroi-
tuneet taloudet elpyivät pandemian aiheuttamasta 
talousnotkahduksesta nopeimmin.

– Markkinoiden avoimena pitäminen ja riittävän 
monipuolisten hankintaketjujen omistaminen on 
yhtä tärkeää kuin oma tuotanto. Joidenkin kriittisten 
raaka-aineiden hankintalähteiden monipuolistami-
seksi täytyy kyllä nähdä vaivaa.

Hän viittaa eurooppalaisen ajatushautomo ECIPEn 
tutkimukseen, jossa tunnistettiin tuotteita, joiden 
osalta EU on erityisesti riippuvainen ulkotuonnista. 
Listalle pääsi 233 tuotenimikettä, joista runsaat 50 
on Kiinasta. Näistä monet eivät ole yhteiskuntien 
kannalta elintärkeitä, mutta joukossa oli myös esi-
merkiksi harvinaisia maametalleja, lääkeaineita sekä 
kemikaaleja.

– Missään näissä ei ole kuitenkaan sellainen ti-
lanne, etteikö niitä olisi maailmalta saatavissa myös 
jostain muualta. Eli riippuvuuksia on, mutta niitä ei 
saisi käyttää kiinalaistyyppisen teollisuuspolitiikan 
verukkeina, Vaaranmaa summaa. 
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Fossiilienergiasta irtautuminen tarkoittaa sähköntuotannon ja 
-kulutuksen voimakasta kasvua. Geologian tutkimuskeskuksessa 
(GTK) on laskettu, mitä tarkoittaisi, jos koko fossiilinen energian-
tuotanto korvattaisiin ilmaston kannalta paremmilla vaihto-
ehdoilla. 

Kun tällä hetkellä maailmassa on noin 45 000 energiantuotan-
toyksikköä, vähähiilinen sähköntuotanto vaatisi 220 000 tuotan-
toyksikköä. Eikä yksikkö tarkoita tässä esimerkiksi yksittäistä 
tuulivoimalaa vaan kokonaista tuulivoimapuistoa tai ydin- ja 
vesivoimalaa. Lisäksi tarvitaan sähkön jakeluverkko ja muu infra-
struktuuri. 

Geologian tutkimuskeskuksen johtaja Saku Vuori sanoo lukujen 
olevan suuntaa antavia, mutta ne osoittavat muutoksen mitta-
luokan. Uusi vähähiilinen maailma tarvitsee rakennusaineikseen 
Maailmanpankin laskelmien mukaan kolme miljardia tonnia eri 
mineraaleja ja metalleja. Vuori asettaa todella suurelta kuulosta-
van luvun mittasuhteisiin.

– Maailmassa käytetään joka vuosi öljyä, kaasua ja kivihiiltä 15 
miljardia tonnia. Eli se on noin viisinkertainen määrä kertapanos-
tuksena tarvittavaan mineraalimäärään, Vuori vertaa ja toteaa, 
että molemmilla puolilla syntyy myös sivukiviä. 

Hän vakuuttaa, että raaka-ainelähteet eivät lopu, haasteet  
niiden saatavuudessa nopean kysynnän kasvun ohella ovat  
teknistaloudellisia, ympäristöllisiä ja geopoliittisia.

Vihreä siirtymä edellyttää rakennus-
aineikseen valtavan määrän maan-
kamarasta kaivettavia mineraaleja ja 
metalleja. Valtavakin määrä vaikuttaa 
pienemmältä, kun sitä vertaa joka vuosi 
maankamarasta otettaviin hiileen,  
öljyyn ja kaasuun.
 Sami Laakso  Birit Sarre



Analyysi

Vihreän siirtymän 

V
iimeistään Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tehnyt 
kylmäävällä tavalla selväksi, kuinka riippuvainen 
Eurooppa ja maailma ovat fossiilisesta energiasta. 
Tapahtumat ovat antaneet lisämotiivia vauhdittaa 
vihreää siirtymää.

MINERAALIRESEPTI
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Analyysi

Kun kysyntä kasvaa, esiin on nostettu huoli eri-
tyisesti harvinaisten maametallien riittävyydestä. 
Vuori muistuttaa, että niitä tuotetaan nykyisin 1,3 
miljoonaa tonnia, kun rautaa louhitaan noin kolme 
miljardia tonnia vuodessa.

– Harvinaisten maametallien osuus kokonaismää-
rässä on aivan olematon. Vaikka niiden tuotantoa 
lisättäisiin sata- tai tuhatkertaisesti, silti mittaluokka 
on edelleen aivan toinen kuin mitä puhutaan raudan 
louhimisesta. Ei maailma ole kokonaisuudessaan 
uhattuna, jos vihreään siirtymään vaadittavat harvi-
naiset maametallit otetaan kallioperästä käyttöön.

Kierrätys ei muuta kuvaa
Myös metallien kierrätystä on ehdotettu ratkaisuksi 
voimakkaasti kasvavaan tarpeeseen. Esimerkiksi 
litiumista ei kuitenkaan ole vielä tuotettu sitä ensim-
mäistäkään kierrosta yhteiskuntien käyttöön, joten 
litiumia on pakko louhia maaperästä.

Joidenkin metallien osalta kierrätys auttaa tilan-
netta merkittävästi jo nyt. Outokummun Tornion 
terästehtaan sanotaan olevan Euroopan suurin mate-
riaalien kierrätyslaitos. Sen tuotantokapasiteetti on 
1,6 miljoonaa tonnia vuodessa, ja pääraaka-aineenaan 
se käyttää ruostumatonta kierrätysterästä. 

Alumiinin osalta kierrätykseen kannustaa mer-
kittävä energiansäästö, minkä johdosta kierrätetyn 
alumiinin hiilijalanjälki on 96 prosenttia pienempi 
kuin jos sitä tuotetaan raakakivestä. 

Monen muun metallin osalta kierrätys voi olla vai-
kea toteuttaa logistisesti, teknisesti ja taloudellisesti 

Huikeita kasvulukemia
Metallien tarve yhteiskunnissa kasvaa joka puolella. 
Arvioiden mukaan esimerkiksi kuparia tarvitaan 
seuraavan 25 vuoden aikana yhtä paljon, kuin sitä on 
tuotettu koko tähänastisen historian aikana. Kuparia 
käytetään esimerkiksi sähköä tuottavissa voimalois-
sa, siirtoverkoissa ja moottoreissa.

Sähköautokin vaatii jopa neljä kertaa enemmän 
kuparia verrattuna polttomoottoriautoon. Muun 
muassa sähköauton akustoihin soveltuvan litiumin 
tarpeen on puolestaan ennustettu nousevan parissa 
kymmenessä vuodessa noin 40-kertaiseksi ja kobol-
tin sekä nikkelin tarpeen noin 20-kertaiseksi.

– Maailmalla on esitetty paljon lukuja, kuinka 
monta sataa tai tuhatta prosenttia eri metallien tar-
ve kasvaa. Yhteistä laskelmille on, että kaikissa niissä 
tarvetta kuvaava käyrä osoittaa ylöspäin joko paljon 
tai todella paljon, Vuori sanoo.

Teknologian kehitys on tuonut tarjolle vähemmän 
nikkeliä ja kobolttia sisältäviä akkuja. Vuori painot-
taa, että tutkimus- ja kehitystyöhön sekä kierrätyk-
sen edistämiseen tulisi panostaa vahvasti.

 – Minun mielestäni kyse on siitä, että tarvitaan 
paljon kaikkia akkutyyppejä. Tarvitsemme niin pal-
jon sähkön taltioimiskykyä, että tarvitsemme lisää 
vauhtia monien eri teknologioiden ja varastointi-
tapojen käyttöönotossa.

Osaltaan metallien kysyntää kasvattaa materiaali-
teknologian kehitys, jonka ansiosta tuotannossa 
saadaan aikaiseksi yhä tarkemmin haluttuja ominai-
suuksia. Niitä hyödynnetään esimerkiksi elektronii-
kassa ja aurinkokennoissa.
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kannattavasti. Esimerkiksi elektroniikkaromusta 
pitäisi Vuoren mukaan osata tunnistaa ja jaotella eri 
lajikkeiksi kierrätysprosesseihin menevät materiaa-
livirrat. Hän kertoo kuvaavan vertauksen.

– Kahviin sekoittaa helposti sokeria ja maitoa, 
mutta on konstikasta saada ne takaisin erilleen. Elekt-
roniikkaromun kierrätys onkin hightechiä. Proses-
soinnin reseptiikka on avainasemassa, jotta halutut 
metallit saadaan mahdollisimman hyvin talteen.

Euroopan rakennusaineet muualta
Kun maaperästä tarvitaan lisää rikkauksia, Vuori 
uskoo, että perinteiset kaivosalueet kuten Australia, 
eteläinen Afrikka, Etelä- ja Pohjois-Amerikka ovat 
merkittäviä tuottajamaita jatkossakin. Lisäksi po-
tentiaalisia uusia hyödynnettäviä mineraalivarantoja 
löytyy eri puolilta maailmaa. Monissa maissa katseet 
ovat kääntyneet Afrikkaan, ja myös valtamerten 
pohjien hyödyntäminen kiinnostaa.

– Raaka-aineiden käyttö geopolitiikan välineenä 
olisi tehokasta, jos sitä joku haluaisi käyttää.

Euroopassa käytetään maailman metalleista noin 
viidesosa, mutta tuotetaan vain noin kolme prosent-
tia. 

– Olemme pulassa, jos emme saa niitä muualta, 
Vuori kiteyttää.

Euroopan komissio on arvioinut, että metallien 
saannin kannalta riskialttiimpia ovat harvinaiset 
maametallit. Nykyisin Kiina on niiden tuottajana 
hallitseva, kun sen osuus yltää monien maametallien 
globaalista tuotannosta 60–90 prosenttiin. Kiina ei 
kuitenkaan ole ainoa määräävässä asemassa oleva 
maa, esimerkiksi koboltista lähes 60 prosenttia 
tulee Kongosta ja litiumista lähes puolet on peräisin 
Chilestä.

Merkittävät mineraalivarannot ovat myös Venäjäl-
lä ja Ukrainalla.

– Jos sota jatkuu Ukrainassa, se heiluttelee maail-
maa, koska Venäjällä, Ukrainalla ja myös Valko-Venä-
jällä on huomattavia osuuksia monen raaka-aineen 
globaalista tuotannosta.

Tämä koskettaa läheisesti Suomeakin, sillä 
Euroopan ainoa nikkelijalostamo on Harjavallassa. 
Siellä tuotetaan viisi prosenttia maailman puhtaasta 

nikkelistä, jota käytetään muun muassa akuissa. Ve-
näläisomisteinen laitos tuo ison osan jalostamistaan 
raaka-aineista Venäjältä. 

Akkuklusterille on edellytyksiä
Euroopassa metallien tuotanto on vähentynyt 
kolmasosan, kun oikeastaan kaikkialla muualla 
maailmassa kaivostuotanto on ollut kahden viime 
vuosikymmenen aikana selkeässä kasvussa. 

Potentiaalia kaivostoiminnan kasvattamiseksi Eu-
roopassa Vuoren mukaan olisi. Kaivosten perustami-
nen vaatisi kuitenkin maaperän rikkauksien lisäksi 
myös poliittisia päätöksiä, lupaprosessien läpikäyn-
tiä ja ehkä myös suotuisaa kansalaisilmapiiriä.

Vuori hymähtää, että Euroopassa on satoja hiili-
kaivoksia, joista voitaisiin päästä eroon vihreässä 
siirtymässä. 

– Ne kaivokset voitaisiin ennallistaa, jos pääsi-
simme vähähiilisyyteen, mutta vaikkapa 30 uuden 
metallikaivoksen perustaminen tuntuu olevan kovin 
vaikeaa. Vähähiilisyyteen siirtymisessä auttaa osal-
taan kuluttamisen vähentäminen, mutta energia-
järjestelmän uudelleenrakentaminen on silti edessä. 
Siinä tarvitaan raaka-aineita. Jos emme hyödynnä 
omia primääri- ja sekundääriraaka-aineitamme,  
käytännössä me ulkoistamme materiaalihankin-
tamme vähemmän kehittyneisiin maihin. 

Vuoren mukaan myös Suomessa on mahdollista 
löytää lisää hyödynnettäviä esiintymiä.

– Kallioperästä suurin osa on vielä tutkimatta. Kun 
nousevat hinnat ja potentiaali löytää erilaisia esiinty-
miä kohtaavat, se kasvattaa etsintäaktiivisuutta.

Antaako Suomen maaperä valmiuksia akku-
klusterin synnyttämiseen tänne?

– Antaa. Täällä voidaan tuottaa useita alkuainei-
ta, kuten nikkeliä, kobolttia, litiumia, grafiittia ja 
kuparia, eli kaikki tärkeät alkuaineet ovat meidän 
hallinnassamme. Akkustrategiassa lähdetään siitä, 
että kun täältä löytyy useampia tarvittavia alkuai-
neita, rakennetaan koko tuotantoketjua eikä tyydytä 
vain alkutuotantoon. Täällä on edellytykset valmistaa 
korkean lisäarvon tuotteita vientiin. Uskon, että siitä 
tulee Suomelle menestystarina, kun pidämme huo-
len myös siitä, että toiminta on aidosti kestävää. 

Raaka-aineiden käyttö geopolitiikan välineenä 
olisi tehokasta, jos sitä joku haluaisi käyttää.
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Turkki 
VIHERTYY 
VAUHDILLA
Turkin teollisuuden on muututtava kestäväksi  
nopeasti, joten osaamiselle on kiivas kysyntä. 
 Lotta Nuotio

A
urinko paistaa ja Istanbulin liikenteen 
humu jää vähän kauemmaksi taustalle. 
Olemme Turkin suurimman yrityskon-
sortion, Koç Holdingin pääkonttorin 
puutarhassa ja katselemme näkymiä 

Bosporinsalmelle. Hetki sitten on päättynyt tapaami-
nen Koç-konsernin johdon ja Suomesta saapuneen, 
ministeri Ville Skinnarin vetämän delegaation 
välillä. 

Isäntien kiinnostus on käynyt selvästi ilmi kynien 
sauhuamisesta ja tarkentavista, innostuneista kysy-
myksistä neuvottelupöydän toiselta puolelta. 

Pohdin ääneen kansainvälisen liiketoiminnan 
erityisasiantuntijalle Joona Selinille, että kiinnostus 
suomalaisia, vihreitä ratkaisuja kohtaan taitaa olla 
aitoa, ei vain kohteliasta vieraanvaraisuutta. 

– Kiinnostus on aitoa, myös siksi koska Turkin 
viennistä iso osa menee EU:n markkinoille. Täällä 
teollisuudella on isot uudistumispaineet. Jotta liike-
toiminta voi jatkua, on vastattava vihreän siirtymän 
vaatimuksiin, Suomen Ankaran-suurlähetystössä 
työskentelevä Selin vahvistaa. 

Kolmen päivän Team Finland -vierailulla kärki-
teemoina ovatkin vihreä siirtymä ja digitalisaatio. 
Ne ovat valikoituneet markkinoiden kuulostelun 
tuloksena. Yrityksiä on haarukoitu mukaan viideltä 

eri sektorilta: rakentaminen, energia, teräs, telecom 
ja tekstiili. 

– Eurooppa tosiaan on merkittävä markkina 
Turkin teollisuudelle ja täällä on pakkokin mennä 
EU-regulaatioiden mukaisesti. Samanaikaisesti 
kestävyys- ja vähähiilisyysratkaisuja ei ole vielä 
niin paljon, koska Turkissa oma regulaatio on vielä 
alkutekijöissään, vahvistaa myös matkalle osallistuva 
Marika Ollaranta, teollisuuden vähähiilisyysohjel-
man johtaja Business Finlandista. 

Kiinnostus ympäristö- ja kestävyysasioihin on kas-
vanut täällä suureksi nopeasti, muutosvauhtia jotkut 
mukana olevien yritysten edustajista ihmettelevät 
ääneenkin. Muutos on käynnissä kaikilla teollisuu-
denaloilla rakentamisesta uusiutuvaan energiaan, ja 
niillä etsitään ympäristöystävällisempiä ja tehok-
kaampia ratkaisuja. 

Tilanne on suorastaan kutkuttava: Suomesta löyty-
vät innovaatiot ja teknologiat, mutta meillä tarvitaan 
markkinoita ja tuotantoa. Turkista löytyvät markki-
nat, suurtuotantoa ja tarve meidän osaamisellemme. 

Vieläkin vähän vieras 
Eipä siis ihme, että Turkin ja Suomen välinen 
kauppavaihto on kasvussa. Viime vuonna se ylsi jopa 
ennätyslukemiin, lähes kahteen miljardiin euroon. 
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Suomen kauppatase Turkin kanssa on positiivinen 
ja vientimme maahan kasvoi neljänneksen viime 
vuonna. 

Silti mahdollisuuksiin nähden kauppaluvut ovat 
vaatimattomat.

– Ikävä kyllä Turkin mahdollisuudet ovat olleet 
Suomessa vähän pimennossa. Suomalaisyritysten 
keskuuteen täytyy saada lisää ymmärrystä siitä, mikä 
tämän maan potentiaali on. Työtä tehdään koko 
ajan pienempienkin ryhmien vierailuilla molem-

piin maihin, Selin kertoo matkalla kohti seuraavaa 
tilaisuutta. 

Yritysten epäilevää suhtautumista maan tarjoa-
miin mahdollisuuksiin on voinut lisätä Turkin 
asenne Suomen Nato-jäsenyyteen. Mukaan vierai-
lulle lähti kuitenkin 19 yritystä ja huoli hälveni heti 
vierailun alussa. Asiat sujuvat kuten ”business as 
usual”, tai jopa vähän paremminkin: vastaanotto on 
lämmintä, kiinnostunutta, jopa erittäin innostu-
nutta. 

Turkin mahdollisuudet ovat olleet 
Suomessa vähän pimennossa. 
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Kokoa, tehokkuutta mutta myös haasteita 
Istanbulissa maan markkinoiden mahdollisuudet 
on helppo uskoa vain silmät auki pitämällä. Pilven-
piirtäjiä, isoja moottoriteitä, konttilaivoja lipumassa 
läpi Bosporinsalmen, kaupungin laidoilla teollisuus-
alueita, vauhtia ja tehokkuutta. 

Noin 15 miljoonan asukkaan kaupunki on Turkin 
talouden ehdoton helmi mutta maassa on kymmeni-
sen muutakin modernia miljoonakaupunkia. Eivätkä 
mahdollisuudet rajoitu vain Turkkiin. 

– Turkki on vahvasti läsnä Afrikassa, sillä on 
edustusto melkein joka maassa ja suorat lentoyhtey-
det. Lisäksi siteet Lähi-itään ovat historiankin takia 
vahvat, näin myös Keski-Aasiaan. Sijainti on loistava, 
ja täällä on mahdollisuuksia myös Turkin ja Suomen 
yhteishankkeille muissa maissa, Selin korostaa. 

Viime vuodet Turkki on kuitenkin kärsinyt myös 
talousvaikeuksista. Kasvu on kutistunut, liiran arvo 
romahtanut ja inflaatio laukannut kymmenissä 
prosenteissa. Huoli taloustilanteesta sekä pankkien 
ja yritysten maksukyvystä tietysti varjostaa uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. 

– Pankkisektori ja teollisuus ovat onneksi tottu-
neet selviytymään aaltoliikkeistä, täällä taloudelle on 
tyypillistä tietynlainen kantokyky. Johtavat turkki-
laiset teollisuusyritykset toimivat kansainvälisesti 
ja useilla eri toimialoilla, se tietysti auttaa, vaikka 
kotimarkkinoilla olisi hankalaa. Suomalaisyritysten 
kannattaakin keskittyä liiketoiminnan kehittämi-
seen vakavaraisten toimijoiden kanssa, Selin sanoo. 

Miljardi-investointeja on joka tapauksessa luvassa. 
Näin esimerkiksi terästeollisuuteen, joka on hyvä 
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Ministeri Ville Skinnaria kuljetetaan kojulta toiselle valtavilla teknologiamessuilla Istanbulin laidalla.
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esimerkki toimialasta, jossa on iso skaala, markki-
nat, vakaita firmoja asiakaspuolella ja suomalais-
osaamiselle kova kysyntä. 

Rakentaminenkin vähähiilisemmäksi
Samaa voi sanoa myös betonin ja sementin osalta, 
niitäkin Turkki tuottaa suuria määriä ja päästövaati-
mukset tiukentuvat. Siksi vähähiilistä ratkaisua nii-
den valmistukseen tarjoava Betolar Oyj on lähtenyt 
mukaan vierailulle. 

– Tämä on valtava markkina, jossa on alallamme 
liiketoimintaa ja isoja yrityksiä, ja meille olennaisia 
raaka-aineita hyvin saatavilla. Meitä tietysti auttaa, 
että täällä vähähiilisyys ja kiertotalous otetaan 
vakavasti ja ymmärretään, että myös taloudelliset 
intressit puoltavat niitä, kertoo Betolarin Euroopan 
liiketoimintajohtaja Janne Rauramo.

Turkin mahdollisuudet hän rinnastaa kehittyviin 
markkinoihin yleensä – potentiaali suuriin tuot-
toihin on valtava, mutta myös riskit ovat olemassa. 
Ykkösasia ovat täälläkin kontaktit. 

– Valtiollisten toimijoiden rooli korostuu erityises-
ti merkittävässä liiketoiminnassa. Täällä pitää päästä 
puhumaan juuri oikeiden ihmisten kanssa. On meille 
iso etu, että saimme keskustella sekä Turkin liiken-
ne- ja viestintäministerin että energiaministerin 
kanssa. Se lisää heti uskottavuuttamme paikallisten 
silmissä, Rauramo katsoo. 

Teknologialle paikkansa kaikessa
Vierailun viimeiseen päivään mahtuvat myös isot 
teknologiamessut Istanbulin laidalla. Nokia on 
messujen yhteistyökumppani ja muutenkin täällä 
nyt ajankohtainen nimi, sillä vierailun aikana on 
vahvistettu Nokian iso 5G-kauppa Turkkiin, taas yksi 
merkki kysynnästä digi-osaamiselle. 

Valtavassa messuhallissa vilisee väkeä, kuten täällä 
kaikkialla, ja ministeri Ville Skinnaria kuljetetaan 
kojulta toiselle. 

– Olemme todella innoissamme yhteistyöstä Tur-
kin kanssa. 5G, energia, logistiikka, kemia, tekstiili, 
oikeastaan millä tahansa toimialalla on teknolo-
gialle paikkansa. Muutos tapahtuu nyt, emmekä voi 
odottaa. Uskon, että Turkki on myös loistava alusta 

tällaisille innovaatioille, ministeri Skinnari vastaa 
paikallisen toimittajan kysymyksiin. 

Messujen jälkeen ei vierailusta ole jäljellä kuin pää-
tösillallinen ja sitten kotimatka. Sitä moni jo odottaa, 
sillä aikataulu on ollut tiukka, ja vauhtia ja uusia ih-
misiä riittänyt. Maa on näyttänyt dynaamisuutensa, 
kaikki tapahtuu mieluummin heti kuin kohta. 

Siksi illallisella Business Finlandin Marika Olla-
ranta antaa neuvon, joka on varmasti tärkeä.  

– Ottakaa yhteyttä tutustumiinne ihmisiin ja 
yrityksiin heti. Täällä ei jäädä kauaksi aikaa odotta-
maan. 

 Tekstiilialakin 
 tarvitsee innovaatioita

Yksi vierailun tekstiilialan tapaamisiin osallis-
tuvista yrityksistä on Yeşim Textile, joka on noin 
puolen miljardin euron arvoinen, 16 000 ihmistä 
työllistävä yritys. Sen asiakkaita ovat useat 
maailmanlaajuiset, kaikille tutut brändit.

Yrityksellä on myös kova tarve vihreille ja digi-
taalisille ratkaisuille ja siltä löytyvät jo strategiat 
energiankäytön vähentämiseen, jätevesien 
käsittelyyn ja materiaalien kierrätykseen. 

– Alallamme tämä on kuuma aihe. Hiilijalan-
jälki, kierrätys ja jätevesien huolto ovat nousseet 
ykkösprioriteeteiksi ja investoimme voimak-
kaasti näitä edistääksemme, kertoo yrityksen 
toimitusjohtaja Şenol Şankaya. 

Muutos on hänen mukaansa ollut nopea ja 
lyönyt läpi koko tekstiilialan. Siihen on vaikut-
tanut, että kierrätyskuidun käyttöön uuden 
valmistamisessa alkaa olla innovaatioita ja 
tekniikkaa, joten laatu on paranemassa.

– Tässä on hieno tilaisuus yhteistyöhön. Suo-
messa on loistavia innovaatioita ja saavutuksia, 
Turkissa tekstiilinvalmistus on 30 miljardin euron 
liiketoimintaa. Tarvitsemme innovaatioita, au-
tomaatiota. Voisimme löytää sijoittajia yhdessä, 
mikä toisi isommat mahdollisuudet molemmille 
ja keinon skaalata suomalaisia ratkaisuja.

Terästeollisuus on hyvä esimerkki toimialasta, jossa on 
iso skaala, markkinat, vakaita firmoja asiakaspuolella 

ja suomalaisosaamiselle kova kysyntä. 
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Tekstiilijätettä  
vihreään vientiin
Tulevaisuudessa suomalaista poistotekstiiliä 
voi käyttää vaikkapa turkkilainen teollisuus.
 Lotta Nuotio  Vesa-Matti Väärä

Sini Ilmonen kertoo, kuinka toimiva 
tekstiilikierrätys edellyttää prosessin 
eri osien kuntoon laittamista.
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T
ekstiiliteollisuus on valtava ympäristön 
kuormittaja, joka synnyttää massoittain 
jätettä.  Alalla kierrätys on alkutekijöis-
sään. Suomen lisäksi Ruotsi, Alankomaat 
ja Saksa ovat siinä edelläkävijöitä, mutta 

usein tekstiilijätteestä, tai oikeammin ”poistoteks-
tiilistä”, kerätään vain joitakin kuituja, esimerkiksi 
denimiä tai villaa. 

– Kokonaisvaltaista kuluttajapoistotekstiilin 
kierrätystä ei vielä ole, eikä teollisuus ole ollut valmis 
käyttämään kierrätysraaka-ainetta tuotannossaan. 
Tekstiili on yksi ainoista hyödynnettävistä jätelajeis-
ta, jota ei vielä ole saatu sekajätteen joukosta kier-
toon, kertoo kiertotalouden erityisasiantuntija Sini 
Ilmonen, Lounais-Suomen Jätehuollosta (LSJH).

LSJH on 18 kunnan omistama yritys, joka päätti 
vuonna 2015 tehdä tilanteelle jotakin. Alhaiselle 
kierrätysasteelle on syynsä: tekstiilit sisältävät useita 
eri materiaaleja, eikä käyttökelpoisen kuidun erittely 
ole yksinkertaista. 

– Tehtävää on paljon. On opittava lajittelemaan, 
pystyttävä automatisoimaan ja myös löydettävä tiet 
materiaalikierrätykseen. Alku on vaatinut paljon tut-
kimusta ja pilotointia, mutta myös mahdollisuudet 
liiketoimintaan ovat valtavat, Ilmonen sanoo.  

Yritysjohto teki investointipäätöksen mekaani-
seen kuidunlajittelulaitteistoon, joka käynnistyi 
loppuvuodesta 2021 Paimiossa, samoissa tiloissa 
yrityspuolen poistotekstiiliin keskittyvän Rester 
Oy:n kanssa. 

– Poistotekstiileistä valmistettuja raaka-aineita on 
tarkoitus myydä yritysten käyttöön, jolloin tuotteita 
voidaan tehdä kierrätetyistä raaka-aineista. Joskus 
poimimme keräykseen tuodun materiaalin joukosta 
myös yhä käyttöön kelpaavia vaatteita, joita myydään 
poistotekstiilimyymälässä. 

Alan mahdollisuuksien mittakaavaa kuvastaa 
kuitenkin paremmin Infinited Fiber Company 
Oy:n kesällä ilmoittama investointi Kemiin. Sinne 
rakennetaan 400 miljoonaa euroa maksava tehdas, 
josta myydään tekstiilikuitua kansainvälisille 
muotijäteille. LSJH tekee Infinited Fiberin kanssa 
tutkimusta ja yhteistyötä ja on yksi sen isoimmista 
raaka-aineen toimittajista.

Tekstiilikierrätysmarkkinoille onkin aika iskeä 
juuri nyt. Euroopan unionin alueella alkaa tekstiili-
jätteen keräysvelvoite vuonna 2025. Suomessa ollaan 
aikataulusta edellä ja keräys tulee täällä pakolliseksi 
jo ensi vuoden alusta. 

Kansainvälisyys on itsestäänselvyys
LSJH on rakentanut tekstiilikierrätystä alusta läh-
tien katse kansainvälisillä markkinoilla. Itämeren 
maiden kanssa vaihdetaan tiiviisti tietoa, tehdään 
tutkimusta ja kehityshankkeita. Yksittäisiä avauksia 
yritysten kanssa ja markkinakartoitusta on tehty jo 
kauemmaksikin.

– Meidän on kansainvälistyttävä, jotta löydämme 
arvoketjun jokaiselle kotitalouksista kerätylle pois-
totekstiilille. Ensin tavoitteena on jalostaa Suomen 
poistotekstiilit kierrätysraaka-aineiksi ja sitten 
tarjota käsittelypalveluja muualle. Näin rakennamme 
sekä palvelun että kierrätysraaka-aineiden vientiä ja 
arvoketjuja. Poistotekstiilivolyymiä on oltava, jotta 
liiketoiminta saadaan kannattavaksi.  

Kun Suomessa ei esimerkiksi juuri ole langan-
kehruuta tai kankaanvalmistusta, poistotekstiilin 
kuiduista voidaan tehdä lankaa tai kangasta muualla, 
ja palauttaa ne Suomeen tuotevalmistukseen. 

Kuitua Turusta Turkkiin?
Raaka-ainetta on mahdollista toimittaa myös suo-
raan paikalliseen tuotantoon, vaikkapa tekstiiliteol-
lisuudestaan tunnettuun Turkkiin, jonne suuntau-
tuneelle Team Finland -vierailulle Ilmonen osallistui. 

– Kävimme myös Bursa-nimisessä kaupungissa, 
jossa on toimintaa langan valmistuksesta vaatteiden 
suunnitteluun ja valmistukseen. Eurooppalaisten 
asiakkaidenkin vaatimuksesta kierrätys ja kiertota-
lous ymmärrettiin siellä hyvin, joten näen sen hyvin 
mahdollisena markkina-alueena meille. 

LSJH:n viime vuonna aloittaneella Paimion pilotti-
laitoksella on teollisen mittaluokan linjasto. Tarkoi-
tus on kerätä oppeja isompaan vuonna 2025 Turkuun 
valmistuvaan laitokseen. Ehkäpä jo lähivuosina sieltä 
myydään kierrätyskuitua myös Turkin Bursan teks-
tiilitehtaiden käyttöön.

EU:ssa alkaa 
tekstiilijätteen 
keräysvelvoite 
vuonna 2025. 
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Q&A

Eikö vanha myytti pidäkään paikkaansa, 
eli että emme osaa myydä? 
Vanha myytti ei pidä paikkaansa. Minua ärsyttää 
se, että moni alammekin myyntivalmentaja antaa 
sellaisen käsityksen, että me suomalaiset olisimme 
huonoja myyjiä. Mielestäni meillä on hyviä myyjiä, 
ja digitalisaatio on auttanut suomalaisten myyjien 
kehittymistä. Digitaalisten myyntityökalujen kuten 
Hubspot, Vainu, Leadfeeder, LinkedIn ja Leadoo käy-
tössä suomalaiset ovat edelläkävijöitä. Tämän avulla 
välimatkaa on otettu kiinni kansainvälisiin kollegoi-
hin. Sanoisin, että tänä päivänä suomalainen myyjä 
pärjää vähintään yhtä hyvin, ja digitaalisesti jopa 
paremmin, kuin kansainvälinen kollega. Vientimyy-
jiemme maine onkin erittäin hyvä kansainvälisesti. 

Miten digitaalinen edelläkävijyys 
on näkynyt?
Esimerkiksi koronapandemian alettua suomalaiset 
olivat heti valmiudessa siirtymään entistä vahvem-
min Teams-etäneuvotteluiden käyttöön. Vanhaan 
myyttiin liittyy varmasti se, että me suomalaiset 
olemme enemmän insinöörityyppejä, jotka puhuvat 
faktoista. Meiltä jää tunnepuoli sivummalle.

Mikä tekee hyvän vientimyyjän, 
mitä taitoja vaaditaan? 
Kulttuuriymmärrys ja sivistyneisyys ovat tärkeitä 
asioita, mutta tämän päivän vientimyyjän tulee hal-
lita laajasti digitaaliset myyntityökalut sekä niiden 
hyödyntäminen myyntiprosessin eri vaiheissa. Enää 

ei voi lähteä siitä, että on aina fyysisesti läsnä. Hyvä 
vientimyyjä hallitsee dialogin asiakkaan kanssa ennen 
kohtaamista ja kohtaamisten välillä. Suomalaisen 
myyjän perisynti on se, että hän näkee pelkästään  
asiakastapaamisen myyntitilanteena. Oikeasti 
myyntitilanne alkaa heti ensimmäisestä kontaktista. 
Tapaamisten välissä oleva aika on hyödynnettävissä 
olevaa myyntiaikaa, jolloin täytyy pitää yllä vuoro-
puhelua asiakkaan kanssa. Tämä on yksi myynnin 
osa-alue, missä meidän pitää vielä kehittyä. 

Mitä suomalaiset voisivat oppia ruotsa-
laisten kuluttajabrändien menestyksestä?
Ruotsalainen tekee MVP:n eli ”Minimum Viable Pro-
duct’in”. Kun otat käyttöön ruotsalaisen hyödykkeen, 
niin eiväthän ne toimi heti alusta täydellisesti, mutta 
ne tulevat markkinoille nopeasti. Tuotteet brändä-
tään ja ne ovat riittävän hyviä, että päästään liikkeelle. 
Suomessa hinkataan tuotetta tai palvelua liian pit-
kään, kun ruotsalaiset jo kyselevät käyttäjäkokemusta 
ja parantavat tuotettaan. Jos katsoo ruotsalaista 
yritysjohtoa, niin markkinoinnista vastaava on usein 
se tiimin huippuosaaja, kun Suomessa taas teknisestä 
puolesta vastaava on avainasemassa. 

Mistä maista löytyvät parhaat  
myyjät ja miksi? 
Mielestäni Yhdysvallat on edelleen yksi parhaista. 
He uskovat omaan juttuunsa ja heillä on todella selvä 
viesti. Jenkit ovat parhaita ”America First” -tyyppi-
sessä ajattelussa. Amerikkalaisella johtajalla on yksi 

Myynti alkaa  
ensimmäisestä kontaktista
Suomesta löytyy erinomaisia myyjiä, mutta kehittämisen  
varaa vielä on, sanoo myyntivalmentaja ja tietokirjailija  
Mika D. Rubanovitsch. 
 Juha Europaeus  Jarkko Mikkonen

Kulttuuriymmärrys 
ja sivistyneisyys 

ovat vientimyyjälle 
tärkeitä, mutta 

myös digitaaliset 
työkalut pitää 

hallita.
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 Mika D. Rubanovitschin kirjasuositukset myyjille: 

• Gary Hamel: Leading the Revolution  
(Harvard Business School Press, 2000)

• Reid Hoffman & Chris Yeh:  
Blitzscaling - The Lightning-Fast Path to Building Massively 
Valuable Companies (Penguin Random House 2018)

• Matthew Dixon & Brent Adamson:  
The Challenger Sale (Penguin Group 2011)

Suomessa myyntikohtaamisia on tutkinut Pia Hautamäki 
väitöskirjassaan “Leading with Individual Consideration 
- Forming Value with Customers in Business Interactions” 
(Vaasan yliopisto 2016).

Väitöksen aihe ei ole suomalaisten myyntitaidot, vaan 
myyjien kommunikointitaidot yleisellä tasolla.

slogan, johon hän uskoo vahvasti ja jota hän toistaa. 
Meidän suomalaisten mielestä kyse on jankkaami-
sesta, vaikka oikeasti se ei ole sitä, vaan selvä viesti, 
johon uskoa ja jota toistaa. Keskitytään yhteen 
juttuun ja tehdään se hyvin, siitä voi ottaa oppia. 
Tykkään amerikkalaisista siinä mielessä, että he ovat 
sosiaalisia, sopivalla tavalla empaattisia ja erittäin 
kommunikatiivisia. Se on tänä päivänä kaikista 
tärkein ominaisuus, ja siinä amerikkalaiset ovat par-
haita. Amerikkalaiset ovat myös itsevarmoja, hyvin 
koulutettuja ja hyviä tiimipelaajia, jotka haluavat 
voittaa. 
Loistava yhdistelmä tähän amerikkalaistyyliin olisi 
ruotsalainen brändäys ja suomalainen tekninen 
osaaminen. Ymmärrän hyvin, että suomalaiset ja 
amerikkalaiset yrittäjät löytävät nopeasti yhteisen 
sävelen, koska he täydentävät toisiaan hyvin omilla 
vahvuuksillaan.

- Digitalisaatio on 
auttanut suomalaisten 
myyjien kehittymistä, 
Mika D. Rubanovitsch 
sanoo. Hänellä 
itsellään on kokemusta 
vientimyyjän töistä muun 
muassa Tukholmassa, 
Lyonissa, Pariisissa sekä 
Chicagossa.
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Puheenvuoro

Tässä maailmassa 
bisnes on politiikkaa.

– economic security – on jo perustermistöä. 
Taloudellinen valtiotaito (economic statecraft) 
seuraa perässä. Täällä Etelä-Koreassa ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka perustuu jo nyt taloudelli-
sen turvallisuuden käsitteeseen.

Koko kansainvälinen kauppajärjestelmä na-
tisee, kun keskinäisriippuvuuksia käytetäänkin 
aseina.

Suomen ja suomalaisten taloudellista valtio-
taitoa testataan tulevina vuosina. Yrityksillä on 
tässä merkittävä rooli, sillä taloudellista turvalli-
suutta ei ole ilman vankkaa yksityissektoria, jolla 
on moraalinen ja yhteiskunnallinen pelisilmä 
kunnossa. 

Pyöreän pallon kaikilla kulmilla on mainioita 
mahdollisuuksia menestykseen mannerlaattojen 
liikkuessakin, mutta samalla kaikkien yhteinen 
tehtävä on pitää vaivalla rakentamamme vapaat 
yhteiskunnat turvassa.

Pienen pallon kulmat

Antti Niemelä
Kirjoittaja on edustuston päällikön sijainen Suomen Soulin-suurlähetystössä

S
vanhaan teollisuuspolitiikkamaahan. Kolmen 
ja puolen vuoden Yhdysvallat-vuoristorataryn-
kytyksen jälkeen katson kauppamaailmaa Ete-
lä-Koreasta, Soulin täysien katujen yläpuolelta, 
18. kerroksesta. 

Ihmisiä on Soulissa enemmän, tilaa ja 
oman merkittävyyden tuntua vähemmän kuin 
Washingtonissa. Muutoin maailma muuttui 
pallon laidalta toiselle siirtyessä kovin vähän.

Teknologia määrittää idässä ja lännessä tule-
vaisuuden voittajia ja häviäjiä – ulko-, turval-
lisuus- ja kauppapoliittinenkin valta perustuu 
teknologiaan ja sen hallintaan. Globaalit tuotan-
toketjut murenevat ja hajautuvat geopoliit-
tisten ja turvallisuuspaineiden puristuksessa. 
Protektionismiin kallellaan olevasta teollisuus-
politiikasta kasvaa vastaus Kiinan epäreiluun 
kilpailuun pallon kaikilla – vapaan kaupankin 
– kulmilla.

Liike-elämässä tämä tarkoittaa poliittisen 
kytkeytyneisyyden kasvua. On turha väittää, että 
bisnes on bisnestä ja politiikka on politiikkaa. 
Tässä maailmassa bisnes on politiikkaa, varsin-
kin kriittisen tärkeillä aloilla. Kun regulaattorit 
päättävät, mitkä tuotantoketjut ovat turvallisia, 
ja poliitikot, mitkä alat ovat tulevaisuuden voit-
tajia, bisnestä ei ole ilman politiikkaa.

Diplomatiassa tämä tarkoittaa teknologia- ja 
tiedediplomatian merkityksen kasvua. Se tar-
koittaa toisiinsa tiiviisti kytkeytyneitä ulko- ja 
kauppapolitiikkaa. Taloudellinen turvallisuus 

iirryin maapallon länsikulmalta 
itäkulmalle tänä kesänä. Matkustin 
teollisuuspolitiikkaan kääntyneestä 
suurvallasta kaupasta riippuvaiseen, 
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Mikä Singaporesta tekee idän ja  
lännen ”hubin”, Team Finland  
knowledge -asiantuntija Anna Korpi?
Täällä on paljon ulkomaalaisia, myös länsi-
maalaisia, ja paljon yritysten pääkonttoreita. 
Singaporea on profiloitukin paikaksi, jossa 
on hyvä idän ja lännen kohdata. Jos pintaa 
raaputtaa, niin onhan meno paljon moni-
naisempaa. Kyllä Singapore on aasialainen 
ja kiinalainenkin yhteiskunta, 70 prosenttia 
väestöstä on etnisesti kiinalaisia, ja täällä 
on myös iso malaji- ja hinduväestö, läsnä on 
monta kulttuuria. 

Miten tämä näkyy liike-elämässä?
Perusasiat on tehty toimiviksi: lainsäädäntö 
toimii, kunnioitetaan tekijänoikeuksia, rahaa 
on helppo liikuttaa. Singapore on helpon 
bisneksen, yrittäjyyden ja sijoittamisen 
paikka, tuloverot ovat alhaiset eikä varalli-
suusveroa ole oikeastaan ollenkaan. Toisaalta 
ollaan aika tiukkoja ja vaaditaan paljon: on 
oltava kova ammattilainen, tehtävä kotiläksyt 
hyvin, markkina on äärimmäisen kilpailtu. 
Singaporelaiset hakevat maailmasta parhaita 
käytäntöjä ja ratkaisuja, yrityksiltä vaaditaan 
referenssejä ja näyttöjä siitä, miten ratkaisut 
toimivat. Mieluiten näyttöä saisi olla Aasiasta, 
erityisesti koulutuspuolella, jolla itse työsken-
telen.  

Onko suomalaisille  
koulutusosaamiselle kysyntää?
Kyllä, osaamiselle kohdistuu koko Aasiassa 
valtavaa kiinnostusta edelleen. Singapo-

Singapore on kuin ”Aasia light”
Hyvin toimiva kaupunkivaltio on solmukohta, jossa lännen ja idän on helppo tavata.
 Lotta Nuotio  Shutterstock

re tosin on ymmärrettävästi itseriittoinen 
omassa järjestelmässään, mutta esimerkiksi 
erityisopetusta ja laadukasta varhaiskasvatus-
ta on alettu korostaa viime vuosina. Täällä on 
nyt herätty yhdenvertaisempaan ajatteluun, 
että pidetään huolta myös vähän huonommin 
pärjäävistä, sille osaamiselle, ratkaisuille ja 
työkaluille olisi erityisesti tarvetta. 

Entä muulle suomalaisosaamiselle?
Nostaisin erityisesti terveysalan ja -tekno-
logian, myös personoidun terveydenhoidon 
puolen ja ikääntyvien ratkaisut. Singaporen 
yhteiskunta on ikääntyvä, kuten Japani ja Suo-
mikin. Täällä on kysyntää toki muillekin IT- ja 
teknologiaratkaisuille, myös kestävyydessä, 
erityisesti energiantuotannon ja logistiikan 
aloilla. Suomessa ja Euroopassa ollaan näissä 
teemoissa edellä, ja iso kysymys onkin, miten 
pystytään istuttamaan kestävyys- ja kierto-
talousratkaisuja yhteiskuntiin ja järjestelmiin, 
joissa ollaan vähän jäljessä siinä ajattelussa. 

Vastaako mielikuva Singaporen 
siisteydestä todellisuutta? 
Kyllä vastaa, varsinkin moniin muihin Aasian 
kaupunkeihin verrattuna. Myös viheralueita 
on pystytty säilyttämään, joka paikassa on 
puistoja ja alueita, joilla voi kävellä. Tästä 
syystä Singaporea kutsutaan joskus myös 
Garden cityksi. Vaikka kaupunki on iso ja yksi 
maailman tiheimmin asutuista, on täällä 
paljon ihmisen kokoista elämää. Kaupunki 
on odotetun toimiva ja tehokas, mutta myös 
yllättävän vihreä ja moninainen. 
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Singapore

• Väkiluku: 5,45 milj.
• BKT: 336 mrd. € 

Tavarakauppa
• Tuonti Singaporesta  

248 miljoonaa euroa
• Vienti Singaporeen  

182 miljoonaa euroa
 
Palveluvienti ja tuonti
• Tuonti Singaporesta  

265 miljoonaa euroa
• Vienti Singaporeen  

414 miljoonaa euroa

Haloo Singapore

TILASTOTIEDOT OVAT VUODELTA 2021
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Kehitys-Utveckling on ulkoministeriön julkaisema 
globaalikysymysten aikakauslehti.
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Heta Kosonen  
innovoi 
hädänalaisille

Kryptovaluutat 
houkuttavat 
Nigeriassa

Korona 
moninkertaisti 
orpojen määrän

Ulkoministeriö
Utrikesministeriet
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Jo puolet maapallon väestöstä kärsii ajoittain veden 
 niukkuudesta. Vesidiplomatialle on tarvetta.
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