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AFRIKKA 
 

Kauppakamari rohkaisee yrityksiä Afrikan markkinoille 
Keskuskauppakamari rohkaisee suomalaisia yrityksiä Afrikan kasvaville markkinoille perustamalla 
erillisen Afrikka-yritysverkoston. Yritysverkosto tarjoaa toimijoille ja asiantuntijoille kanavan vaihtaa 
tietoa ja kokemuksia Afrikan maiden mahdollisuuksista, kertoi Keskuskauppakamarin 
toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi Kauppakamarin ja ulkoministeriön järjestämässä Afrikan 
markkinat -tilaisuudessa. Tilaisuuden avannut kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville 
Skinnari korosti Suomen haluavan lisätä kumppanuutta Afrikan maiden kanssa, missä yhteistyössä 
yritysten rooli on keskeinen. Johdonmukaiset toimet kauppasuhteiden kehittämiseksi Afrikan 
kanssa ovat tervetulleita, korosti ministeri Skinnari. 
https://kauppakamari.fi/2019/08/14/kauppakamari-rohkaisee-yrityksia-afrikan-markkinoille/ 

Afrikka – tulevaisuuden manner  
Afrikan väestö kasvaa nopeasti. Talouskasvu on epätasaista. Maiden menestys vaatii talouden 
monipuolistamista ja modernisointia. Suomalainen osaaminen tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia 
Afrikassa. Suomen Afrikan suurlähettiläät ovat tavattavissa Helsingissä 14.8.2019, jolloin yrityksillä 
on mahdollisuus kuulla viimeiset uutiset Afrikasta ja verkostoitua muiden yritysten ja eri toimijoiden 
kanssa. https://kauppakamari.fi/2019/07/01/afrikka-tulevaisuuden-manner/ 
 
Afrikka – liiketoimintamahdollisuudet ja haasteet Afrikka on maailman toiseksi suurin manner. 
Väestönkasvu on erittäin nopeaa, ja väestön ennakoidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 
mennessä. Kysymyksessä on yli miljardin kuluttajan markkinat. Tilaisuudessa pidetyt Suomen 
suurlähettiläiden esitykset löytyvät linkin takaa. 
https://www.finncham.fi/news/2019/8/28/afrikka-liiketoimintamahdollisuudet-ja-haasteet 
 

EGYPTI 
Aurinkoa, tuulta, biomassaa ja hieman hiiltä sekä ydinvoimaa - egyptin energiahankkeet 
etenevät monella rintamalla  
Egypti pyrkii alueelliseksi energiakeskittymäksi kehittämällä voimakkaasti sekä fossiilisia 
polttoaineita että uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä voimalaitoksia. Uusiutuvan energian osuus 
sähköntuotannosta on määrä nousta 42 %:iin vuoteen 2035 mennessä. Egyptissä olosuhteet 
ovatkin erinomaiset aurinko- ja tuulivoiman hyödyntämiselle, mutta myös bioenergia tarjoaa 
suomalaisyrityksille mielenkiintoisen mahdollisuuden. Egyptin valtion leikatessa vaiheittain sähkön 
hintatukia yksityis- ja yritysasiakkaille mm. teollisuusyritysten halukkuus etsiä omia 
sähköntuotantoratkaisuja kasvaa. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/aurinkoa-tuulta-biomassaa-ja-hieman-hiilta-seka-ydinvoimaa---egyptin-energiahankkeet-
etenevat-monella-rintamalla/ 

 

ETIOPIA 
 
Kadut täyttyvät mielenosoittajista ympäri maailman – Leimahdukseen riittää nyt pieni asia, 
mutta taustalla piilee jotakin muuta 
Viime aikoina jättimäiset, jopa satoja tuhansia ihmisiä keränneet mielenosoitukset ovat täyttäneet 
kadut useissa maissa eri puolilla maailmaa. Protestien leimahtamisen syyt vaihtelevat kiukkua 
herättäneistä hinnankorotuksista pelättyyn lakimuutokseen, mutta taustalla kaikissa 
mielenosoituksissa on laajempaa tyytymättömyyttä omiin elinoloihin ja poliittisiin johtajiin. 
Kokosimme yhteen viime aikojen suurmielenosoitusten paikat ja syyt.  
https://yle.fi/uutiset/3-11041450 
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NAMIBIA 
 
Namibian talous kaipaa rakenteellisia uudistuksia Namibian talouden suurimpia 
kompastuskiviä ovat tällä hetkellä kasvava valtionvelka, riippuvuus SACU-tulliliiton tuloista ja 
julkisen sektorin paisuneet palkkamenot. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan 
rakenteellisia uudistuksia tarvitaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi, yritysten 
luottamuksen nostamiseksi sekä talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaalin lisäämiseksi. 
Ajatushautomo IPPR povaa lähitulevaisuuden suurimpien riskien liittyvän sateiden puutteeseen, 
kaivosteollisuuden haasteisiin sekä Etelä-Afrikan ja Angolan ongelmiin.  
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/namibian-talous-kaipaa-rakenteellisia-uudistuksia/384951 

Katsaus Namibian logistiikkasektoriin 
Logistiikkasektori on yksi keskeisimmistä toimialoista Namibiassa. Valtion maantieteellinen sijainti 
eteläisen Afrikan länsirannikolla asettaa sen strategiseen asemaan: Namibia voisi toimia 
alueellisena logistiikkakeskuksena. Yhteydet ovat toimivat ja infrastruktuuri kehittynyttä. Sektoriin 
panostamalla on mahdollista tukea maan talouskasvua. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-namibian-logistiikkasektoriin/384951 

 
AASIA, ARABIA, AUSTRALIA, UUSI-SEELANTI 
ETELÄ-KOREA 

Energia-alaa, pk- ja startup-yrityksiä sekä innovaatiota koskeva yhteistyö syvenee Suomen 
ja Etelä-Korean välillä Korean tasavallan presidentti Moon Jae-in ja puolisonsa Kim Jung-sookin 
ovat parhaillaan valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
yhdessä rouva Jenni Haukion kanssa. Presidentti Jae-inin valtiovierailulla 9.-11.6.2019 esillä ovat 
myös kaupalliset teemat, ja työ- ja elinkeinoministeriö on keskeinen keskustelukumppani ja 
vastinpari useissa allekirjoitettavista yhteisymmärryspöytäkirjoista (Memorandum of 
Understanding, MoU). Näiden tarkoituksena on toimia ylätason sateenvarjona maiden välisen 
yhteistyön kehittämiselle. 
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/energia-alaa-pk-ja-startup-yrityksia-seka-innovaatiota-koskeva-yhteistyo-syvenee-suomen-ja-
etela-korean-valilla  

 
HONGKONG  
 
Hongkongin talous mielenosoitusten ja kauppasodan varjossa 
Maailmantalouden taantuman, kauppasodan ja mielenosoitusten varjossa Hongkongin talous on 
painunut lamaan ja sen ennustetaan taantuvan -0,5% tänä vuonna. Mielenosoitukset ovat 
vaikuttaneet eniten matkailijoista suorasti tai epäsuorasti riippuvaisiin yrityksiin hotelli-, ravintola- ja 
vähittäismyynti sektoreilla. PK-yrityksen ovat vaikeukissa ja lomautukset ja irtisanomiset ovat 
alkaneet. Hongkong, maailman kolmanneksi merkittävin rahoituskeskus , on edelleen merkittävä 
Kiinan kehitykselle, erityisesti sen yritysten rahoitukselle. Ulkomaisista sijoituksista Kiinaan 54% 
sijoituksista kanavoidaan Hongkongin kautta. Kiina ryhtyi elokuussa painostamaan hongkongilaisia 
suurliikemiehiä ja yrityksiä osoittamaan sille lojaalisuuttaan. Ulkomaalaiset yritykset ovat olleet 
hongkongilaisia yrityksiä vähemmän manner-Kiinan painostustoimien kohteena, mutta ne eivät ole 
immuuneja. Hongkongin mielenosoittajat ovat myös olleet aloitteellisia yritysten painostamisessa. 
He ovat kehottaneet boikotomaan kiinalaisia ja kiinalaismieilisiksi katsottuja yrityksiä sekä 
vandalisoineet näiden toimipisteitä ja liikkeitä. Ulkomaisten yritysten asenne Hongkongissa on 
edelleen odottava, mutta sijoittajat hajauttavat sijoituksiaan. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/hongkongin-talous-mielenosoitusten-ja-kauppasodan-
varjossa/384951 
 
INTIA 
 
Intian liittovaltion budjetti 2019-20 heijastaa "Modi 2.0" - hallituksen ohjelman painotuksia/ osa 
½ Modin kakkoshallituksen ensimmäinen budjetti linjaa talous- ja menokehyksen ohella hallituksen 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/namibian-talous-kaipaa-rakenteellisia-uudistuksia/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-namibian-logistiikkasektoriin/384951
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/energia-alaa-pk-ja-startup-yrityksia-seka-innovaatiota-koskeva-yhteistyo-syvenee-suomen-ja-etela-korean-valilla
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/energia-alaa-pk-ja-startup-yrityksia-seka-innovaatiota-koskeva-yhteistyo-syvenee-suomen-ja-etela-korean-valilla
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/hongkongin-talous-mielenosoitusten-ja-kauppasodan-varjossa/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/hongkongin-talous-mielenosoitusten-ja-kauppasodan-varjossa/384951
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painopisteitä. Yksityisiä investointeja pyritään edelleen houkuttelemaan eri keinoin, infrastruktuurin 
kehittämiseen panostetaan, valtion tulonlähteitä halutaan monipuolistaa ja maasta tehdä puhdas, 
toimiva, viihtyisä ja menestyksekäs. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja oikeansuuntaisia, mutta 
toteutus tulee olemaan edellisen vaalikauden tavoin vaikeaa ja epävarmaa. Kasvun kiihdyttäminen, 
verotulojen kerääminen ja maatalous ovat edelleen ne seikat, jotka joko mahdollistavat tai kaatavat 
hallituksen hankkeiden onnistumisen. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/intian-liittovaltion-budjetti-2019-20-heijastaa-modi-2-0-
hallituksen-ohjelman-painotuksia-osa-1-2/384951   
 
Intian liittovaltion budjetti 2019-20, osa 2/2: Sisäpoliittisia ja sosioekonomisia näkökulmia 
Narendra Modin toisen hallituksen ensimmäisen budjetin tavoitteena on yhdistää talouskasvun ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteet. Kunnianhimoisille kasvutavoitteille rakentuva budjetti edustaa 
suurista tavoitteistaan huolimatta Intialle ennemmin jatkuvuutta kuin muutosta. Arvostelijat 
peräänkuuluttavat suurempia rakenteellisia muutoksia ja katsovat, ettei budjetti riittävästi huomio 
hidastuneen talouskasvun ja kasvaneen työttömyyden juurisyitä. Budjetin rahoituksen osalta 
haasteita luo tasapainottelu talouskurin, talouskasvun elvyttämisen sekä suurten investointien 
välillä. Julkisten menojen odotetaan yhä kasvavan suurten sosiaalipoliittisten ohjelmien myötä. 
Veronkeruu ontuu edelleen. Tavalliselle intialaiselle budjetti lupaa parempaa elämää erilaisten 
tukijärjestelmien kautta. Kriitikoiden mukaan eniten kansa kuitenkin hyötyisi kilpailukyvyn 
parantamisesta ja talouskasvusta, joka jakaisi kasvun hedelmiä myös alaspäin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/intian-liittovaltion-budjetti-2019-20-osa-2-2-sisapoliittisia-ja-
sosioekonomisia-nakokulmia/384951 
 
Intian talouskasvun hidastuminen jatkuu Intian talouskasvu sakkaa, ja Modin 
kakkoshallituksella on vaativa paikka löytää konkreettisia toimia kasvun elvyttämiseksi, 
ulkomaisten yritysten luottamuksen palauttamiseksi ja kotimaisen kysynnän turvaamiseksi. 
Tasapainoilu äänestäjien enemmistön eli köyhän maaseutuväestön ja pienen verotuottoja tuovan 
yritys- ja palkansaajajoukon välillä on Intian keskeisiä kysymyksiä. Nykyhallituksen vahva asema 
antaisi mahdollisuuden myös kaivattuihin rakenteellisiin uudistuksiin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/intian-talouskasvun-hidastuminen-jatkuu/384951 

JAPANI  

Japani – vapaakauppavankkurin ajuri 
Bilateraaliset ja alueelliset kauppajärjestelyt sekä tulliliitot näyttäisivät yhä vahvemmin korvaavan 
globaalin kaupan hallinnan tavoittelun. Japani ei ole tässä kehityksessä poikkeus, vaan hyvin 
vahva ja määrätietoinen toimija, joskaan se ei ole hylännyt  Maailman kauppajärjestön (WTO) 
uudistususkoakaan. 
https://blogit.ulkoministerio.fi/vapaastikaupasta/japani-vapaakauppavankkurin-ajuri/ 

KAZAKSTAN  
 
Kazakstanin talouskatsaus – syyskuu 2019 Kazakstanin aurinkoista kesää ovat värittäneet 
maan ensimmäiset presidentinvaalit ilman pitkään hallinnutta Nursultan Nazarbajevia sekä 
vallanvaihdosprosessin mukanaan tuomat protestit. Etyjin vaalitarkkailijoiden mukaan kesäkuussa 
pidetyt vaalit eivät täyttäneet vapaiden ja demokraattisten vaalien standardeja ja viranomaiset 
reagoivat tiukasti protesteihin, mikä herätti huolta ulkomaisten investoijien ja liike-elämän 
edustajien keskuudessa. Protestit ovat sittemmin hiipuneet, mutta eivät kokonaan loppuneet. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kazakstanin-talouskatsaus-syyskuu-20-1/384951 
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https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/intian-liittovaltion-budjetti-2019-20-heijastaa-modi-2-0-hallituksen-ohjelman-painotuksia-osa-1-2/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/intian-liittovaltion-budjetti-2019-20-osa-2-2-sisapoliittisia-ja-sosioekonomisia-nakokulmia/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/intian-liittovaltion-budjetti-2019-20-osa-2-2-sisapoliittisia-ja-sosioekonomisia-nakokulmia/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/intian-talouskasvun-hidastuminen-jatkuu/384951
https://blogit.ulkoministerio.fi/vapaastikaupasta/japani-vapaakauppavankkurin-ajuri/
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kazakstanin-talouskatsaus-syyskuu-20-1/384951
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KIINA 

Trumpin uudet tullikorotukset varjostavat Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluja 
Yhdysvaltojen kauppaedustajan toimisto ilmoitti keskiviikkona (8.5), että se korottaa syyskuussa 
asettamansa 10 prosentin lisätullit kiinalaistavaroiden tuonnille (vuositasolla 200 mrd. USD) 25 
prosenttiin perjantaina (10.5.). Kiina on luvannut vastatoimia, jos Yhdysvallat toteuttaa tullien 
korotukset. Viimeisten käänteiden vaikutus kauppaneuvottelujen jatkoon jää nähtäväksi, sillä 
maiden pääneuvottelijoiden on määrä jatkaa keskusteluja tänään (9.5.) Washingtonissa. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201919_4/ 
 
Kiina esitteli uusia toimia rahoitusmarkkinoiden avaamiseksi 
Pankki- ja vakuutusvalvontakomission (CBIRC) pääjohtaja Guo Shuqing kertoi toimista toukokuun 
alussa. Pankkisektorilla omistusosuusrajoituksista ja ulkomaisten yritysten kokovaatimuksista 
tullaan luopumaan, eikä ulkomaisten pankkien tarvitse enää hakea lupaa juanmääräisen 
rahoituksen välittämiseen. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201919_6/ 
 
Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasota kärjistyi uusien tullikorotusten myötä 
Kiina ilmoitti maanantaina (13.5.) nostavansa tulleja Yhdysvalloista tulevalle tuonnille. Toimi oli 
vastaus Yhdysvaltojen perjantaina (10.5.) tekemiin kiinalaistuotteiden tullikorotuksiin. Vaikka 
osapuolet kiistävät neuvottelujen kariutuneen, voi tilanne kärjistyä entisestään, sillä presidentti 
Trump on uhannut asettaa lisätullit myös jäljellä oleville kiinalaistavaroille. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201920_4/ 

Kiinassa toimivat eurooppalaisyritykset toivovat todellisia muutoksia toimintaympäristöön  
Yritysten mukaan reformilupausten ja niiden toimeenpanon välinen kuilu on Kiinassa suuri. 
Esimerkiksi korkean jalostusarvon tuotannossa huomattava osa yrityksistä joutuu edelleen 
luovuttamaan teknologista osaamista kiinalaisille, vaikka virallisesti teknologian pakkosiirroista on 
luovuttu. Vain pieni osa yrityksistä uskoo niiden Kiinassa kohtaamien erilaisten sääntelyongelmien 
vähenevän lähivuosina. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201921_4/ 
 
Kiinan vaihtotaseen ylijäämä kasvoi roimasti alkuvuonna  
Vaihtotaseen ylijäämä nousi tammi-maaliskuussa 59 mrd. dollariin, kun viime vuonna samaan 
aikaan vaihtotase painui täysin poikkeuksellisesti 34 mrd. dollaria alijäämäiseksi. Vuositasolla 
vaihtotaseen ylijäämä oli 142 mrd. dollaria, mikä on 1 % suhteessa BKT:hen (0,4 % 4Q 2018). 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201921_5/ 
 
Tiedot Kiinan asuntomarkkinoiden hintakehityksestä ristiriitaisia 
Kiinan tilastoviraston (NBS) 70 kaupungin otoksen mukaan uusien asuntojen painotettu keskihinta 
oli huhtikuussa noin 7 % korkeampi kuin vuosi sitten. Hintojen muutokset neljässä tärkeimmissä 
kaupungissa olivat edelleen erittäin vähäisiä. Muiden lähteiden perusteella asuntohintojen nousu 
on ollut nopeampaa. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201921_6/ 
 
Viranomaiset ovat ottaneet haltuunsa ongelmiin ajatuneen kiinalaisen liikepankin 
Pääasiassa Sisä-Mongolian maakunnassa toimiva Baoshang-pankki ajautui ylitsepääsemättömiin 
vaikeuksiin. Kiinan pankki- ja vakuutussääntelykomissio (CBIRC) on yhdessä keskuspankin 
kanssa ottanut sen vuodeksi haltuunsa 24.5. alkaen. Operaation tarkoitukseksi on ilmoitettu 
tallettajien ja muiden asiakkaiden etujen turvaaminen. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201922_4/ 
 
Kiinan rahapolitiikka ei ole kuluvana vuonna ollut erityisen keveää 
Pankkien varantovaatimuksia on tänä vuonna laskettu, mutta muiden instrumenttiensa avulla 
keskuspankki on nettomääräisesti vähentänyt likviditeettiä. Kiinan rahapolitiikkaa toteutetaan 
monien instrumenttien kautta, jolloin politiikan viritystä on arvioitava näiden toimien 
yhteisvaikutuksena. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201922_5/ 
 
 
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201919_4/
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https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201921_5/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201921_6/
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Kiina tiukensi retoriikkaansa Yhdysvaltoja kohtaan 
Kiina julkaisi viikonloppuna (2.6.) kommenttipaperin, jossa se syyttää Yhdysvaltoja 
kauppaneuvotteluiden keskeytymisestä ja kohtuuttomista vaatimuksista Kiinaa kohtaan. 
Vastauksena Yhdysvaltojen 10.5. voimaan astuneille tuontitullikorotuksille Kiina korotti aiemmin 
asettamiaan tulleja yhdysvaltalaistuotteille kesäkuun alusta alkaen (ks. Viikkokatsaus 20/2019). 
Tämän jälkeen maiden väliset uhkailut ovat laajentuneet tavaratulleista yritysten toimintaan. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201923_4/ 
 
Toisessakin kiinalaispankissa paljastui ongelmia 
Perjantaina 31.5. Jinzhoun pankki ilmoitti tilintarkastajiensa vaihtumisesta ja sai aikaan 
voimakkaan reaktion velkainstrumenttimarkkinoilla. Pankin käyttämät tilintarkastusyhteisöt 
luopuivat itse tehtävästään pankin johdon kanssa muodostuneiden erimielisyyksien vuoksi. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201923_5/ 
 
Kiinan BKT:n rakenne muuttuu hitaasti 
Tilastovirasto julkisti viime vuoden BKT:n kysyntärakenteen toukokuun lopussa. Rakennemuutos 
kohti kulutusvetoista taloutta on viime vuosina edennyt vain hitaasti, jos sitäkään. Investointien 
osuus BKT:stä kasvoi hieman viime vuonna ja se oli 43 %. Myös yksityisen (39 % BKT:stä) ja 
julkisen kulutuksen (15 %) osuudet hieman kasvoivat. Tavaroiden ja palveluiden nettoviennin 
osuus supistui alle prosenttiin BKT:stä. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201923_6/ 
 
Kiinan tuonnin lasku kertoo heikosta kotimaisesta kysynnästä ja tuotantoketjujen 
muutoksista Kiinan tavaraviennin dollariarvo oli toukokuussa 1 % suurempi ja tuonnin arvo lähes 
9 % pienempi kuin vuosi sitten. Tammi-toukokuun vienti oli samalla tasolla kuin vuosi sitten, mutta 
tuonti lähes 4 % pienempi. Alkuvuonna Kiinan tavarakaupan ylijäämä oli 130 mrd. dollaria, kun se 
vuosi sitten oli 94 mrd. dollaria. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201924_4/ 
 
Yhä useampi kiinalainen työskentelee palvelusektorilla 
Vaikka Kiinan BKT:n rakenteessa ei ole virallisten tilastojen mukaan viime vuosina tapahtunut juuri 
muutosta kohti kulutusvetoista taloutta (Viikkokatsaus 23/2019), vajaan 780 milj. henkilön 
työmarkkinoilla rakennemuutos näkyy vahvasti työpaikkojen siirtymisenä palvelusektorille. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201924_5/ 
 
Kiina pysäytti omaa markkinatalousmaan asemaansa koskevan kanteen käsittelyn WTO:ssa 
Maailman kauppajärjestö WTO on kesäkuussa hyväksynyt Kiinan toukokuussa tekemän pyynnön 
keskeyttää sen ja EU:n välisen kiistan käsittely. Kiista liittyi kiinalaistuotteiden tuontihintojen 
määrittämiseen polkumyyntitapauksissa. Käytännössä kanteessa on ollut kyse siitä, pitäisikö 
Kiinaa kohdella WTO:ssa markkinatalousmaana. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201925_5/ 
 
Manner-Kiina ravistelee Hongkongia taloudellisesti ja poliittisesti 
Hongkongin tilastoviranomaisen mukaan alueen BKT kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
vain 0,6 % vuotta aiemmasta. Kasvu oli hitainta sitten kansainvälisen finanssikriisin 2009. 
Yksityisen kulutuksen kasvu lähes pysähtyi. Sekä rakentaminen että kone- ja laiteinvestoinnit 
supistuivat. Ulkomaankaupassa tavaravienti alkoi supistua ja palveluviennin kasvu hidastui yhteen 
prosenttiin vuotta aiemmasta. Myös tavaroiden ja palveluiden tuonnit supistuivat. Huhtikuussa 
talouskehitys jatkui heikkona. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201925_6/ 
 
WTO varoittaa protektionismin kasvusta G20-kokouksen alla 
Maailman kauppajärjestö WTO:n maanantaina 24.6. julkaiseman G20-maiden kauppapoliittisia 
toimia koskevan seurantaraportin mukaan maat ovat viimeisen vuoden aikana rajoittaneet uusilla 
toimilla ennätyksellisesti tuontiaan. Viimeisellä tarkastelujaksolla (16.10.2018–15.5.2019) uudet 
rajoitukset kohdistuvat tuontiin, jonka arvon WTO arvioi vuositasolla olevan 336 mrd. dollaria. 
Tämä on noin 2,5 % G20-maiden tuonnista. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201926_4/ 
 
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201920_4/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201923_4/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201923_5/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201923_6/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201924_4/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201923_6/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201924_5/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201925_5/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201925_6/
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/trdev_24jun19_e.htm
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201926_4/
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Shanghain ja Lontoon pörssien yhteistyöohjelma aloitti toimintansa 
Kiinan rahoitusmarkkinoiden avaaminen eteni aavistuksen viime viikon maanantaina (17.6.), kun 
Lontoon pörssi aloitti kaupankäynnin kiinalaisyritysten osakkeisiin sidotuilla talletustodistuksilla. 
Tällä hetkellä ulkomaisten sijoittajien on kuitenkin mahdollista sijoittaa vain yhden kiinalaisyrityksen 
talletustodistuksiin. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201926_5/ 
 
Kauppaneuvottelut Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä jatkuvat, Kiina lupasi nopeuttaa 
markkinoidensa avaamista Presidentit Xi Jinping ja Donald Trump tapasivat G20-kokouksen 
yhteydessä Osakassa lauantaina (29.6.). Yhdysvallat ilmoitti, ettei se aseta uusia tullikorotuksia 
kiinalaistuonnille kauppaneuvottelujen jatkuessa. Kiina lupautui ostamaan lisää yhdysvaltalaisia 
maataloustuotteita. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw2019_3/ 
 
Viime aikoina ei juuri uusia elvytystoimia Kiinassa 
Vaikka Kiinan talouskasvu on hidastumassa, uusia elvytystoimia ei ole viime aikoina julkistettu. 
Nopeasti supistuvaa autokauppaa yritettiin vauhdittaa kesäkuun alussa poistamalla rajoitteita 
autojen (pl. polttomoottoriautot) ostamiselta. Uutta tukirahaa ei kuitenkaan annettu, vaan kehitys- ja 
uudistuskomissio kehotti alueita tukemaan auto- ja kodinkonekauppaa, jos niillä on ylimääräistä 
rahaa. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201927_4/ 
 
Kiinan rahapolitiikan linjaan ei ole odotettavissa suuria muutoksia 
Kiinan keskuspankin pääjohtaja Yi Gang piti esityksen maan talouden tilasta ja rahapolitiikasta 
maanantaina (1.7.) Suomen Pankissa järjestetyssä rahapolitiikkakonferenssissa. Yin mukaan 
talouskehitykseen kohdistuu alasuuntaisia paineita, mutta rahapolitiikan linja pysyy ennallaan ”ei 
liian tiukkana, eikä liian keveänä”. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201927_5/ 
 
Intia nousee Kiinan ohi maailman väkirikkaimmaksi valtioksi vuoden 2027 paikkeilla YK:n 
kesäkuussa julkaiseman väestöennusteen mukaan maailman väkimäärä nousee nykyisestä 7,7 
miljardista 8,5 miljardiin ihmiseen vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2050 maailman väestön 
arvioidaan olevan jo melkein 10 miljardia, mutta väestökehitys eri alueilla on erittäin epätasaista. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201928.pdf  

Hiili dominoi yhä Kiinan energiapalettia, mutta sen osuus energian kulutuksesta vähenee 
Öljy-yhtiö British Petroleum julkaisi kesäkuun lopulla vuosittaisen laajan tilastokatsauksensa 
kansainväliseen energiantuotantoon ja -kulutukseen sekä kauppavirtoihin. Tilastojen mukaan Kiina 
kasvatti edelleen asemaansa maailman suurimpana energian kuluttajan. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201928.pdf  

Kiinan talouskasvu jatkoi hidastumistaan vuoden toisella neljänneksellä Joskin virallisissa 
tilastoissa BKT:n vuosikasvu pysytteli yhä 6,2 prosentissa, kun vuoden ensineljänneksellä se oli 
6,4 %. Tilastoviraston mukaan nettoviennin kehitys selitti jopa viidenneksen alkuvuoden kasvusta. 
Kansalaisten käytettävissä olevat tulot kasvoivat vuoden alkupuoliskolla reaalisesti 6,5 %, eli 
hiukan talouskasvua nopeammin. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201929.pdf     

Kiinan talouskasvusta myös matalampia arvioita BKT:n kasvuluvulla on Kiinassa suuri 
poliittinen painoarvo. Tämän vuoden kasvutavoitteeksi on asetettu 6–6,5 %, joka on linjassa 
presidentti Xin julkistaman tavoitteen kanssa kaksinkertaistaa vuoden 2010 reaalinen BKT vuoteen 
2020 mennessä. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201929.pdf     

Kiinan tuonti supistui tammi-kesäkuussa Kiinan tullin mukaan tavaratuonnin dollariarvo oli 
vuoden alkupuoliskolla 4 % pienempi kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Kesäkuussa tuonnin 
arvo laski 7 %. Tuonti supistui muilta Kiinan keskeisiltä markkinoilta, paitsi EU:sta. Yhdysvaltojen-
tuonnin arvo oli tammi-kesäkuussa 30 % vuodentakaista pienempi. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201929.pdf  
 
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201926_5/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw2019_3/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201927_4/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201927_5/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22197664-104270-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22197663-2910242-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22284563-1155404-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201929.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22284562-2351909-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201929.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22284561-291863-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201929.pdf
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Suurin osa ennustelaitoksista odottaa Kiinan kasvun olevan linjassa virallisen 
kasvutavoitteen kanssa Talouden odotetaan kasvavan kuluvana vuonna vuonna 6,2–6,4 %. 
Tammi-kesäkuussa Kiinan BKT kasvoi virallisten tilastojen mukaan 6,3 %. Suurin osa 
ennustuslaitoksista käyttää Kiinan virallisia tilastoja ja ennustaa niiden kehitystä, jolloin myös 
maailmantalouden kasvuennusteet heijastelevat Kiinan raportoitua kasvua. Jotkin vaihtoehtoiset 
arviot viittaavat Kiinan todellisen kasvun olevan hitaampaa (ks. Viikkokatsaus 29/2019 ). 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201930.pdf    

Osakekauppa Shanghain uudella teknologialistalla käynnistyi Maanantaina 22.7. Shanghain 
pörssissä avattu Star Market –lista mahdollistaa teknologiayritysten listautumisen pörssiin aiempaa 
kevyemmin vaatimuksin mm. yrityksen kannattavuudelle. Listautumiseen ei myöskään tarvitse 
saada viranomaisten hyväksyntää, mikä nopeuttaa ja helpottaa prosessia. Markkinatoimijat 
hinnoittelevat yrityksen ja Shanghain pörssi hyväksyy listautujat. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201930.pdf     

Juanin valuuttakurssissa ei suuria heilahteluita kevään jälkeen Yhdysvaltojen viimeisimmät 
tullikorotukset Kiinaa vastaan astuivat voimaan 10.5., jonka jälkeen valuuttakurssi on pysytellyt 
noin 6,9 juanissa dollarilta. Tällä hetkellä juanin kurssi on dollarin suhteen vuoden alun tasollaan. 
Euroa vastaan juan on kuluvana vuuonna vahvistunut 2 %. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201930.pdf      

Kiinan ja Yhdysvaltojen lyhyen kauppaneuvottelukierroksen tulokset jäivät laihoiksi 
Shanghaissa tällä viikolla kokoontuneiden Kiinan ja Yhdysvaltojen pääneuvottelijoiden puolen 
päivän pituiseksi jääneistä varsinaisista neuvotteluista on annettu vain vähän tietoja. Keskustelut 
näyttävät keskittyneen lähinnä Kiinan amerikkalaisten maataloustuotteiden lisäostoihin ja niiden 
toteutumisen edellyttämiin Yhdysvaltojen myönnytyksiin. Osapuolten mukaan neuvotteluja 
jatketaan syyskuussa Yhdysvalloissa. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201931.pdf  

Kiinan valuuttahallinto (SAFE) julkaisi ensimmäisen kerran tietoja maan valuuttavarannon 
koostumuksesta Juuri julkaistun SAFEn vuoden 2018 vuosikirjan mukaan dollarin osuus 
varannoista on supistunut vuoden 1995 79 prosentista 58 prosenttiin vuoden 2014 lopussa. 
Vuodesta 2005 vuoteen 2014 varannon keskimääräinen vuosituotto oli 3,7 %. Muiden valuuttojen 
osuuksia ja tuoreempia tietoja SAFE ei julkaissut. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201931.pdf  

Ulkomaisia suoria sijoituksia virtasi Kiinaan alkuvuonna ennätysmäärä, mutta Kiinan suorat 
sijoitukset ulkomaille jatkoivat laskuaan Kauppaministeriön tilastoissa tammi-kesäkuun suorien 
sijoitusten (pl. rahoitussektori) virta Kiinaan oli kauppasotaepävarmuuksista huolimatta suurempi 
kuin koskaan aiemmin eli 71 mrd. dollaria (4 % viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän).  Kiinan 
suorat sijoitukset ulkomaille laskivat 6 % vuotta aiemmasta 54 mrd. dollariin. Kuukausitason luvut 
eivät sisällä rahoitussektorin sijoituksia, jotka ovat viime vuosina olleet karkeasti kymmenyksen 
Kiinan suorista sijoituksista ja muutaman prosentin suorista sijoituksista Kiinaan. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201931.pdf  

Kiinan ja Yhdysvaltojen taloussuhteet ajautuivat yhä pahempaan umpikujaan Välittömästi 
viime viikon lyhyiden ja tuloksettomien kauppaneuvottelujen jälkeen presidentti Donald Trump 
ilmoitti (1.8.) uusista tullien korotuksista. Tämän viikon alussa Kiinan viranomaiset vastasivat tullien 
korotuksiin kieltämällä kiinalaisyrityksiä ostamasta amerikkalaisia maataloustuotteita. Lisäksi 
Kiinan keskuspankki päästi (5.8.) juanin heikkenemään ja perusteli päätöstä Yhdysvaltojen 
harjoittamalla protektionismilla ja tullikorotuksilla. Tämä puolestaan johti siihen, että Yhdysvallat 
nimesi (6.8.) Kiinan virallisesti valuuttamanipulaattoriksi. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201932.pdf  

Kiinalaisyritysten kirjanpitorikkomukset taas tapetilla Kuluvana vuonna kiinalaisyrityksissä on 
paljastunut miljardiluokan kirjanpitorikkomuksia, kun yrityksillä on ollut vaikeuksia maksaa 
velkojaan, vaikka tilinpäätösten mukaan niiden kassatilanne on ollut erittäin hyvä. Tapaukset ovat 

http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22361107-831274-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22361107-831274-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22361106-2852068-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22361108-988888-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22441423-2848677-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201931.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22441419-1734345-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22441419-1734345-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201931.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22441418-395152-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22441418-395152-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201931.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22542332-2678595-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201932.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22542333-3184614-11840581
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johtaneet tutkintaan myös tilintarkastustoimistoissa. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201932.pdf   

Hongkongin mielenosoituksilla alkaa olla näkyviä taloudellisia vaikutuksia Mielenosoitukset 
alkoivat kesäkuussa eikä niiden loppumisesta näy merkkejä. Protesteja on tehostettu laajoilla 
lakoilla, jotka ovat lamauttaneet mm. suuren osan julkisesta liikenteestä. Jos taloustilanne 
heikkenee huomattavasti, mutkistaa se erityishallintoalueen vaikeiden poliittisten ongelmien 
ratkaisua. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201932.pdf  

Tänä kesänä jo kolmas ongelmissa ollut kiinalaispankki pelastusoperaation kohteena 
Päämajaansa Shandongin maakunnassa pitävä Hengfeng-pankki tulee Caixin talousmedian 
mukaan saamaan Shandongin aluehallinnolta 30 mrd. juania (4,3 mrd dollaria) uutta rahoitusta. 
Lisäksi valtion sijoitusyhtiö Central Huijin on ostamassa omistusosuutta pankista. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201933.pdf  

Kiina pyrkii vauhdittamaan valtion yritysomaisuuden siirtoa eläkerahastoihin Kiina päätti 
vuonna 2017 siirtää 10 prosentin osuuksia kourallisesta valtionyrityksiä eläkerahastoihin. 
Myöhemmin joukkoa laajennettiin 600 valtionyritykseen. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201933.pdf  

Kiinan tavaratuonti jatkoi supistumistaan heinäkuussa Kiinan tullin mukaan tavaratuonti 
supistui heinäkuussa dollarimääräisesti lähes 6 % vuotta aiemmasta, eli samaa vauhtia kuin 
aiempinakin kuukausina. Tuonti on supistunut etenkin Yhdysvalloista, mutta myös Itä-Aasian 
talouksista. Tuonnin arvo EU:sta, Kaakkois-Aasiasta ja Afrikasta on kuluvana vuonna kasvanut 
hieman. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201933.pdf  

Kiinan talouskasvu jatkaa hidastumista Kiinan todellisen taloustilanteen hahmottaminen on 
vaikeaa epäluotettavien virallisten tilastojen takia, mutta kasvu on hidastumassa selvästi myös 
virallisten lukujen valossa. Heinäkuussa lähes kaikki eniten käytetyt indikaattorit osoittivat Kiinan 
tilanteen heikkenemistä. Myös Kiinan naapurimaiden raportoima Kiinan-vienti kertoo alueen 
taloustilanteen heikkenemisestä. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201934.pdf 
 
Yhdysvallat lykkäsi osaa Kiinan vastaisista tulleista joulukuulle Viime viikolla (13.8.) 
Yhdysvallat päätti lykätä joulukuun 15. päivään asti osaa niistä 10 prosentin uusista tulleista, jotka 
koskevat lähes 300 mrd. dollarin arvoista tuontia ja joiden piti tulla voimaan syyskuun alussa. 
Lykkäys koskee yli 500 tuotetta (mm. puhelimia, kemian tuotteita, vaatteita ja kenkiä), joiden 
tuonnin arvo on 155 mrd. dollaria. Presidentti Trumpin mukaan toimi tehtiin kaupalle tärkeän 
joulumyynnin vuoksi. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201934.pdf   

Kiina otti käyttöön uuden viitekoron pankkilainojen hinnoittelussa Keskuspankki ilmoitti viime 
viikolla (16.8.), että liikepankkien tulee hinnoitella myöntämänsä uudet lainat suhteessa 
Kansallisen pankkienvälisen rahoituskeskuksen (NIFC) julkaisemaan prime-korkoon (LPR). Korko 
määritellään 18 paneelipankin luottokelpoisimpien asiakkaiden korkotasojen perusteella ja 
julkaistaan joka kuukauden 20. päivä.https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201934.pdf 
 
UNCTAD:n laskelma suorien sijoitusten perimmäisestä omistuksesta korostaa länsimaiden 
roolia Kiinassa ja Venäjällä Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi 
(UNCTAD) julkaisi vuosittaisen kansainvälisiä sijoituksia koskevan katsauksen yhteydessä 
ensimmäisen koko maailman kattavan arvion suorien sijoitusten perimmäisistä lähteistä ja 
kohteista. Venäjälle tehtyjen suorien sijoitusten listalla Yhdysvallat ja vauraat eurooppalaiset valtiot 
nousevat kärkeen. Kiinaan tehtyjen sijoitusten listalla kärjessä ovat Hong Kong, Yhdysvallat ja 
Japani. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201935.pdf 
 
Kiinan vaihtotaseen ylijäämä vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla oli 106 miljardia 
dollaria Viime vuonna vastaavaan aikaan vaihtotase oli alijäämäinen, joskin koko vuoden 
ylijäämäksi muodostui 49 miljardia dollaria. Vuositason vaihtotaseen ylijäämä oli toisella 
neljänneksellä 1,3 % suhteessa BKT:hen, kun vuosi sitten ylijäämä oli 0,4 %. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201935.pdf  

https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201932.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22542334-893512-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201932.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22639564-635031-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201933.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22639563-1820713-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201933.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22639565-471773-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201933.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22747434-2140632-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22747433-2867614-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201934.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22747435-1743247-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22859248-1338674-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22859248-1338674-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22859246-1370954-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22859246-1370954-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201935.pdf
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Kauppasota laajenee ja kärjistyy Vastauksena Yhdysvaltojen 13.8. tekemään päätöksen asettaa 
lisätulleja kiinalaistuotteille syyskuun alussa ja joulukuun puolivälissä, Kiina ilmoitti 23.8. 
asettavansa samoina päivinä 5 tai 10 prosentin tullit noin 5 000 amerikkalaistuotteelle. Lisäksi 
Kiina palauttaa joulukuussa lisätullit amerikkalaisautoille ja niiden osille, mitkä ovat olleet vuoden 
alusta lähtien erityiskohtelussa lisätullien ulkopuolella. Uudet tullit kohdistuvat 75 mrd. dollarin 
vuositason tuontiin Yhdysvalloista. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201935.pdf   
 
Kiina vähentää Eurooppaan suuntautuvien rautatiekuljetusten subventioita Rautatieyhteydet 
Kiinasta Eurooppaan on keskeinen osa Kiinan johdon syksyllä 2013 lanseeraamaa uutta 
silkkitiehanketta (BRI). Kiinan johdolle poliittisesti tärkeän projektin takia maan hallinto on 
subventoinut erittäin avokätisesti maasta Eurooppaan rautateitse kuljetettuja tavarakontteja, mikä 
on auttanut rahtimäärien kasvattamisessa. Julkisten tukien leikkaaminen tulee vaikeuttamaan 
rautatiekuljetusten kilpailuasemaa suhteessa laiva- ja lentorahtiin. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201935.pdf  
 
Yritysten sosiaalinen pisteytysjärjestelmä on uusi taakka Kiinassa toimiville yrityksille 
Kiinan yksityisiin ihmisiin kohdistama sosiaalinen pisteytysjärjestelmä on ollut paljon esillä, mutta 
valmisteilla on myös tuntemattomampi yrityksiä koskeva pisteytysjärjestelmä. EU:n Kiinassa 
toimivan kauppakamarin elokuun lopulla yhteistyössä saksalaisen konsulttiyritys Sinolyticsin 
kanssa julkaiseman The Digital Hand: How China’s Corporate Social Credit System Conditions 
Market Actors -raportin mukaan yritysten pisteytysjärjestelmä tuo tullessaan suuria haasteita 
yritystoiminnalle. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201936.pdf 
 
Suomen tavaravienti Kiinaan on vetänyt viime kuukausina vahvasti Suomen tullin mukaan 
tavaraviennin arvo Kiinaan kasvoi vuoden toisella neljänneksellä hieman yli 10 % vuotta 
aiemmasta, kun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tavaravienti supistui 5 prosenttia. Tammi-
kesäkuussa viennin kasvu oli noin kolme prosenttia eli karkeasti samaa luokkaa mitä Suomen koko 
viennin kasvu. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201936.pdf 

 
IMF arvioi Kiinan valtiontalouden tilan heikkenevän nopeasti IMF julkaisi elokuussa 
vuosittaisen Artikla IV -arvion Kiinan talouskehityksestä. Järjestö arvioi mm. Kiinan julkisen 
talouden alijäämä- ja velkakehitystä ottamalla huomioon paikallishallinnon rahoitusyhtiöiden kautta 
ottaman velan sekä muita budjetin ulkopuolisia vastuita (ns. laajennettu määritelmä). Tämän 
vuoden finanssipoliittinen elvytys veronkevennysten ja paikallishallinnon infrastruktuuri-
investointien kautta lisää laajennettua budjettialijäämää arviolta 1,5 prosenttiyksikköä 13 %:iin 
BKT:stä (11 % v. 2018). Kuluvan vuoden kasvua toimien arvioidaan tukevan 0,8 prosenttiyksiköllä. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201937.pdf  
 
Kiinan varjopankkitoiminta kasvoi voimakkaasti vuodesta 2009 vuoteen 2015 saakka, mutta 
on viime aikoina supistunut Alkujaan laajentuminen oli rahoitusmarkkinoiden vapautustoimien 
ohella seurausta pankkien luotonantoon kohdistetuista rajoitteista. Viime aikoina 
varjopankkisektorin koko on kuitenkin supistunut. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201937.pdf 

Kiinan talouskasvu hidastuu, mutta afrikkalainen sikarutto kiihdyttää inflaatiota Kaikki 
käytetyimmät talousindikaattorit vahvistavat maan talouskasvun hiipuneen elokuussa. 
Teollisuustuotannon vuosikasvu painui 4,4 prosenttiin eli käytännössä hitaammaksi kuin koskaan 
tällä vuosituhannella. Vaikka henkilöautotuotannon jyrkkä lasku näyttäisi elokuussa tasaantuneen, 
myytiin henkilöautoja elokuussa 7 % vuodentakaista vähemmän. Vähittäiskaupan myynnin 
reaalikasvu painuikin elokuussa 5,6 prosenttiin. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201938.pdf 

Kiina laski pankkien varantovaatimuksia Kaikille pankeille suunnattu 0,5 prosenttiyksikön lasku 
astui voimaan 16.9. Keskimääräinen varantovaatimus (ilman pankkikohtaisia vähennyksiä) on nyt 
suurille pankeille 13 %, keskisuurille pankeille 11 % ja pienille pankeille 7,5 %. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201938.pdf  

http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22859245-1811680-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201935.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22859247-2719559-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201935.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22977109-2365993-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22977107-2559977-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/22977110-382721-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201936.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23089929-2115264-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23089927-2560708-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201937.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23089930-1191638-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23089930-1191638-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201937.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23201686-960594-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201938.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23201685-3212108-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201938.pdf
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Ulkomaisten yritysten vienti Kiinasta supistuu, kotimaisten kasvaa edelleen Kiinan tullin 
mukaan elokuussa tavarakaupan kehitys jatkui alavireisenä niin kuin aiempinakin kuukausina. 
Tuonti jatkoi supistumistaan ja vienti oli viime elokuun suuruista, ja kauppataseen ylijäämä jatkoi 
kasvuaan. Myös maittain tarkasteltuna ulkomaankaupan kehitys oli elokuussa pääosin alkuvuoden 
kaltaista, mutta tuonti EU:sta on alkanut supistua. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201938.pdf 

Kiinan pääministeri edisti kauppaa Venäjän-vierailulla Kiinan pääministeri Li Keqiang teki viime 
viikolla kolmipäiväisen vierailun Venäjälle. Maat tavoittelevat kahdenvälisen kaupan arvon 
kaksinkertaistamista 200 mrd. dollariin vuodessa seuraavien viiden vuoden aikana. Maat ovat 
viritelleet mm. sotatarvike-, elintarvike- ja energiakaupan lisäämistä. Venäjältä Kiinaan menee 
enimmäkseen raaka-aineita ja Kiinasta Venäjälle koneita sekä 
kulutustavaroita. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201939.pdf 

Eurooppalaiset yritykset vaativat kiinalaisten valtionyhtiöiden etuoikeuksien poistamista 
Euroopan unionin kauppakamari Kiinassa julkaisi tällä viikolla raportin (Position Paper 2019/2020), 
jossa se esittelee näkemyksensä Kiinan toimintaympäristön ongelmista ja niiden ratkaisemiseksi 
tarvittavista toimista. Keskeinen ongelma on Kiinan valtionyhtiöiden kilpailua vääristävät 
etuoikeudet. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201939.pdf   

Kiina poisti kiintiöt ulkomaisilta QFII-arvopaperisijoituksilta Kiinan valuuttaviranomainen 
SAFE ilmoitti syyskuussa, että QFII ja RQFII -ohjelmien sijoituskiintiöt poistetaan. Toimen 
taloudellinen merkitys on vähäinen, sillä kiintiöissä oli runsaasti tilaa, eivätkä ne käytännössä 
rajoittaneet sijoittamista. Ohjelmat sinänsä jatkuvat entisen kaltaisina. Niiden kautta luvan saaneet 
ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat voivat sijoittaa Kiinan rahoitusmarkkinoille. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201939.pdf 

Juanin rooli kansainvälisenä valuuttana on yhä vähäinen, vaikka sen kasvattaminen on 
tärkeä poliittinen tavoite Juanin rooli kansainvälisenä valuuttana on yhä vähäinen, vaikka sen 
kasvattaminen on tärkeä poliittinen tavoite.  Juan (CNY) ei ole vielä erityisen houkutteleva 
vaihtoehto kansainväliselle maksuliikenteelle ja sijoittamiselle, koska se ei ole vapaasti vaihdettava 
valuutta Kiinan harjoittamasta tiukasta pääomanliikkeiden sääntelystä johtuen.  Juan ei ole 
läheskään saavuttanut Kiinan talouden kokoon verrattavaa kansainvälisen valuutan asemaa. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201939.pdf 

Varjopankeilla ei laskuvarjoja Kiinassakaan 
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2019/varjopankeilla-ei-laskuvarjoja-kiinassakaan/ 

BOFIT ennustaa Kiinan kasvun hidastuvan noin prosenttiyksikön vuosivauhtia 2019—2021 
Vuoden 2020-kasvutavoitteen saavuttaakseen Kiinan BKT:n tulisi kasvaa yhä yli 6 prosentin 
vauhtia. Tuoreessa BOFIT-ennusteessa odotamme aiemman ennusteemme mukaisesti kasvun 
hidastuvan todellisuudessa nopeammin ja yltävän ehkä noin neljän prosentin paikkeille 
ennustejakson lopulla vuonna 2021. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201940.pdf 
  
Veronkevennykset syövät Kiinan budjettituloja 
Viimeisen 12-kuukauden aikana tehdyt veronkevennykset (tulovero, ALV ja vientiyritysten 
veronpalautusten lisääminen) ovat iskeneet julkisiin budjettituloihin. Finanssiministeriön mukaan 
keskus- ja paikallishallintojen yhteenlasketut budjettitulot lisääntyivät tammi-elokuussa vain 3 % 
vuotta aiemmasta. Tulojen kasvu oli hitainta sitten vuoden 2009, jolloin kansainvälisen 
finanssikriisin vuoksi talouskasvu notkahti ja maa elvytti voimakkaasti talouttaan. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201940.pdf 
 
Maksutaseen mukaiset pääomavirrat Kiinaan supistuivat 
Rahoitustase (pl. valuuttavaranto) oli tammi-kesäkuussa 45 mrd. dollaria ylijäämäinen, kun viime 
vuoden vastaavaan aikaan ylijäämä oli 129 mrd. dollaria. Maksutaseen virhetermi viittaa siihen, 
että todellisuudessa pääomien nettovirta suuntautui Kiinasta ulos. Vaihtotaseen ylijäämä tarkentui 
hieman ennakkotietoja pienemmäksi ja oli vuoden alkupuoliskolla 88 mrd. dollaria (ks. 
Viikkokatsaus 35/2019). https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201941.pdf  
  

http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23201687-2692085-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201938.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23316128-671268-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201939.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23316126-43731-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23316122-313891-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201939.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23316123-3280854-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23316124-548492-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23316124-548492-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201939.pdf
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2019/varjopankeilla-ei-laskuvarjoja-kiinassakaan/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23419383-615096-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23419388-984311-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23419384-1825232-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201940.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23536073-1295901-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23536070-1233815-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23536070-1233815-11840581
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Kiina perustaa kuusi uutta vapaakauppa-aluetta 
Vapaakauppa-alueet perustetaan Heilongjiangin, Guangxin, Hebein, Jiangsun, Shandongin ja 
Yunnanin provinsseihin. Uusilla alueilla on toimialoittaisia ja maantieteellisiä erityispainotuksia. 
Esimerkiksi Heilongjiangin vapaakauppa-alueen on määrä painottaa toimintaa mm. Venäjän ja 
puunjalostusteollisuuden kanssa. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201941.pdf  
 
Kiinassa uusien teollisuusrobottien määrän kasvu pysähtyi vuonna 2018 
International Federation of Robotics (IFR) järjestön mukaan Kiinassa otettiin viime vuonna käyttöön 
uusia teollisuusrobotteja noin 154 000 kappaletta, mikä on prosentin vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Maan hallitsevaa asemaa robottimarkkinoilla kuvaa kuitenkin se, että sinne asennettiin 
enemmän robotteja kuin Eurooppaan ja Amerikan mantereelle yhteensä (131 000).  
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201941.pdf   
 
Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvottelujen tulokset jäivät laihoiksi 
Viimeisimmät neuvottelut käytiin 10.–11.10. Washingtonissa. Niiden tuloksena osapuolten 
ilmoitettiin päässeen periaatteelliseen sopuun väliaikaisesta sopimuksesta (”phase one”), mutta 
asian yksityiskohdat ovat auki, mitään ei ole allekirjoitettu eikä neuvottelujen jatkumisesta ole 
varmaa tietoa. Useimmat vaikeat kysymykset ovat edelleen ratkaisematta tai jätetty neuvottelujen 
ulkopuolelle. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201942.pdf 
 
Kiinan vaisu ulkomaankaupan kehitys jatkui syyskuussa 
Kiinan tullin mukaan syyskuussa tavaratuonnin arvo supistui lähes 9 % ja vienti 3 % vuotta 
aiemmasta. Tavarakaupan ylijäämää nousi syyskuussa 40 mrd. dollariin ja koko vuoden ylijäämä 
on jo 300 mrd. dollaria, mikä on 80 mrd. dollaria vuotta aiempaa enemmän. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201942.pdf 
  
Kiinassa sianliha kiihdyttää kuluttajahintojen nousua, tuottajahintojen lasku jyrkkeni 
Syyskuussa Kiinan kuluttajahinnat nousivat 3,0 % vuodentakaisesta, kun elokuussa inflaatio oli 2,8 
%. Inflaation kiihtymisen taustalla on sianlihan kallistuminen lähes 70 prosentilla syyskuuhun 2018 
verrattuna. Elintarvikkeista ja energiasta putsattu pohjainflaatio oli edellisten kuukausien tapaan 
1,5 %. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201942.pdf 
  
Kiina helpottaa ulkomaalaisten yritysten toimintaedellytyksiä rahoitusmarkkinoillaan 
Kiinan arvopaperimarkkinoiden valvontakomissio (CSRC) ilmoitti viime viikolla (11.10.), että maa 
poistaa ulkomaisilta termiinikauppaa, sijoitusrahastoja ja arvopaperikauppaa hoitavilta yrityksiltä 
niitä Kiinassa koskevat omistusrajoitukset vuonna 2020. Päätös mahdollistaa kokonaan 
ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten toiminnan näillä sektoreilla. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201942.pdf 
  
Kiinan talouskasvu jatkoi hidastumista vuoden kolmannella neljänneksellä Tilastoviraston 
mukaan BKT kasvoi 6 % vuodentakaisesta. Kasvu on hidastunut hyvin tasaisesti, sillä Q1:llä se oli 
6,4 % ja Q2:lla 6,2 %. Kasvu pysytteli hallituksen tämän vuoden 6-6,5 prosentin tavoitteessa. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201943.pdf 

Kiina muutti vihdoin sääntöjä salliakseen ulkomaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden 
laajemman toiminnan Lokakuun puolivälissä Kiinan hallitus ilmoitti sääntömuutoksista, jotka 
poistavat aiemmat ulkomaisia rahoituslaitoksia koskevat rajoitukset tai helpottavat niitä. 
Periaatteessa uudistukset tulevat voimaan heti ja pankki- ja vakuutusvalvontaviranomainen on 
luvannut pikapuolin ohjeet uudistusten soveltamisesta. Tähän asti viranomaiset ovat pitkillä 
lupaprosesseilla usein viivyttäneet monien uudistusten toimeenpanoa. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201943.pdf 

Kiinalaisten reaalitulojen nousu hidastunut, tuloerot valtavat Kiinan tilastoviraston mukaan 
kaupunkialueilla kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ovat nousseet reilun viiden prosentin 
vauhtia kuluvana vuonna. Reaalitulojen nousu näyttää jäävän tänä vuonna hitaimmaksi 2000-
luvulla. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201943.pdf 

http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23536074-2414431-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23536072-3109888-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23636713-796379-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23636709-232975-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23636707-2739363-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23636708-1743042-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23736414-1232245-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201943.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23736413-860744-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23736413-860744-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201943.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/23736415-1040148-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201943.pdf
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ATA carnet helpottaa suomalaisten tavaroiden vientiä Kiinaan 
Kiina otti kansainvälisen tulliasiakirjan, ATA carnet’n, käyttöön vuonna 1998. ATA carnet’n avulla 
voidaan viedä väliaikaisesti tavaroita sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti 
korkeintaan yhden vuoden ajaksi. https://kauppakamari.fi/2019/05/22/ata-carnet-helpottaa-suomalaisten-tavaroiden-vientia-
kiinaan/ 
 

SINGAPORE 
EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus 
Suomalaisten yritysten markkinoillepääsyedellytykset Singaporessa paranevat, kun EU:n ja 
Singaporen välillä neuvoteltu vapaakauppasopimus astuu voimaan loppusyksystä 2019. EU ja 
Singapore ovat sopineet myös erillisestä investointisuojasopimuksesta. 
Singapore on Suomen ja EU:n suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa, ja 
vapaakauppasopimus on ensimmäinen EU:n ja ASEAN-maan välinen kauppasopimus. Sopimus 
purkaa teknisiä kaupanesteitä, poistaa tulleja ja avaa mahdollisuuksia sekä palvelukaupassa että 
julkisten hankintojen markkinoilla. Singapore tarjoaa kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia 
suomalaisten yritysten vahvuusalueilla, kuten terveyden- ja vanhustenhoito, digitalisaatio ja 
uusiutuva energia. https://www.marketopportunities.fi/home/2019/eun-ja-singaporen-valinen-vapaakauppasopimus/ 

Singapore kehittää aktiivisesti jo nyt laadukasta koulutusjärjestelmäänsä Singaporen 
koulutusjärjestelmä on kehittynyt ja toimiva, ja opetus kaikilla koulutusasteilla on laadukasta. 
Singaporelaista koulutusjärjestelmää on kuitenkin kritisoitu liiallisesta suorituskeskeisyydestä ja 
kilpailuhenkisyydestä. Singapore pyrkii aktiivisesti kehittämään koulutusjärjestelmäänsä 
vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Luovuutta ja innovatiivisuutta halutaan painottaa, 
testausta vähentää. Luonnonvarojen vähyys on yksi syy siihen, että Singapore on pyrkinyt 
kehittämään itsestään tietoyhteiskuntaa. Laadukas koulutus onkin osaltaan Singaporen 
menestyksen tae. Nykyinen koulutusjärjestelmä on toimiva ja kansainvälisesti arvostettu, mutta 
siitä löytyy omat heikkoutensa. Singaporen intressejä koulutussektorilla ovat innovaatiot, 
teknologian hyödyntäminen ja kehittäminen sekä elinikäinen oppiminen. Singaporen 
koulutusjärjestelmä on kehittynyt ja toimiva, ja opetus kaikilla koulutusasteilla on laadukasta. 
Singaporelaista koulutusjärjestelmää on kuitenkin kritisoitu liiallisesta suorituskeskeisyydestä ja 
kilpailuhenkisyydestä. Singapore pyrkii aktiivisesti kehittämään koulutusjärjestelmäänsä 
vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Luovuutta ja innovatiivisuutta halutaan painottaa, 
testausta vähentää. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/singapore-kehittaa-aktiivisesti-jo-nyt-laadukasta-koulutusjarjestelmaansa2/ 

Singaporen terveydenhuoltoon panostaminen kasvaa väestön vanhetessa nopeasti  
Singaporen terveydenhuolto on maailman huipputasoa ja se on tilastoissa lähes poikkeuksetta 
parhaiden maiden joukossa terveydenhuollon eri osa-alueilla ja mittareilla. Singapore on myös 
merkittävä terveysturismin kohde erityisesti Aasian alueella. Terveydenhuolto ja sen palvelut ovat 
terveysministeriön vastuun alaisena, ja terveydenhuolto koostuu pääosin julkisesta 
terveydenhoitojärjestelmästä, mutta yksityisen terveydenhuollon osuus on merkittävä. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/singaporen-terveydenhuoltoon-panostaminen-kasvaa-vaeston-vanhetessa-nopeasti/ 
 

THAIMAA 
 
Thaimaa on Kaakkois-Aasian toiseksi suurin talous Indonesian jälkeen. Sen viimeiset neljä 
vuosikymmentä jatkunutta talouskasvua, köyhyyden huomattavaa vähentämistä ja nousua 
ylemmän keskitulon maiden luokkaan vuonna 2011 voidaan pitää menestystarinana. Vuonna 2016 
lanseeratulla Thailand 4.0 -kehitysstrategialla maasta halutaan luoda innovaatiovetoinen 
kansantalous ja kehittynyt teollisuusvaltio vuoteen 2036 mennessä.  Thailand 4.0 -
kehitysstrategialla on neljä päätavoitetta: 1) tehdä Thaimaasta osaamispohjainen talous, 2) 
vähentää epätasa-arvoa kansalaisten välillä, 3) lisätä kansalaisten tietotaitoa ja osaamista ja 4) 
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edistää kestävää kehitystä, suojella ympäristöä sekä toimia ilmastonmuutosta vastaan. 
Kehitysstrategia pitää sisällään lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille 
cleantechin, uusiutuvan energian, digitalisaation, koulutuksen, terveydenhuollon ja infrastruktuurin 
saralla. Viimeisimmässä Maailmanpankin Ease of Doing Business-listauksessa Thaimaa on sijalla 
27/100. Tähän ovat vaikuttaneet Thaimaan toteuttamat useat liiketoimintaympäristöön positiivisesti 
vaikuttavat reformit. Myös edellä mainittu Thailand 4.0 -kehitysstrategia, sen alainen Eastern 
Economic Corridor (EEC) -ohjelma, vaihtoehtoista energiasektoria koskevat reformit, Smart City-
aloitteet sekä Smart Grid-pilottiprojektit ovat olleet keskeisessä roolissa. EEC-erityistalousalueen 
toimijoille Thaimaa tarjoaa erilaisia kannustimia, kuten viisumi- ja verohelpotuksia sekä muita 
etuuksia. https://www.marketopportunities.fi/home/2019/csr-taustamuistio--thaimaa/  
 
Thaimaan tutkimus- ja koulutusyhteistyön ja -viennin mahdollisuudet Koulutuksen 
kehittäminen on ollut Thaimaan hallituksen prioriteetti jo useamman vuoden ajan. Thaimaan 
koulutusjärjestelmän kehityksen haasteena on huono laatu ja alati vaihtuvat reformit. Näistä monet 
ovat jääneet toteuttamatta tai niiden niiden jalkautus on ollut puutteellista. Koulutus on yksi 
teemoista, joista Suomi parhaiten Thaimassa tunnetaan. Thaimaan iso ja kasvava keskiluokka luo 
hyvät mahdollisuudet koulutusyhteistyölle ja koulutusviennille. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/thaimaan-koulutus-tutkimus-ja-koulutusyhteistyon-ja--viennin-mahdollisuudet/ 
 
 
VIETNAM 
 
Vietnamissa yhteiskuntavastuuasiat eivät ole vielä päässeet agendalla kovin näkyvään rooliin. 
Niiden merkitys kasvaa kuitenkin koko ajan, mm. hiljattain solmittujen kansainvälisten 
vapaakauppasopimusten myötä. Vietnamin lähestymistapa on hyvin pragmaattinen: Vietnamin 
vientiteollisuuden kansainväliset kuluttajat vaativat kestävää liiketoimintaa, ja näin ollen kilpailussa 
pärjääminen edellyttää yhteiskuntavastuuasioiden uskottavaa hoitamista. Tulokulma on selkeästi 
taloudellinen, ja sosiaalinen kehitys sekä ympäristön suojeleminen ovat toissijaisia. Vietnamin 
heikkoudet kattavat periaatteessa kaikki yhteiskuntavastuuajattelun eri osa-alueet, yleisestä 
lainsäädännöstä alkaen. Suurimpina heikkouksina voitaneen pitää järjestäytymisvapautta 
(riippumattomien ammattijärjestöjen puuttuminen), korruptiota, työturvallisuutta ja 
ympäristönsuojelua. Työaikalainsäädäntö löytyy vahvuushaitarin paremmasta päästä. Corporate 
Social Responsibility eli CRS-asioiden tuntemuksen ja ymmärryksen ulottaminen myös 
vietnamilaisiin yrityksiin on haasteellista. Tähän mennessä yhteiskuntavastuuasioihin ovat 
panostaneet lähinnä ulkomaiset toimijat. Tähän taustamuistioon on koottu tietoa yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyvistä teemoista Vietnamissa toimiville ja sinne investointeja 
suunnitteleville suomalaisyrityksille. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/csr-taustamuistio--vietnam/ 
 

IRAN 
 
Suomen vienti Iraniin hyytynyt rahoitushaasteiden johdosta 
Suomen lupaavasti alkanut vienti 80 miljoonan asukkaan Iraniin on romahtanut. Tämän vuoden 
aikana tavaravienti on laskenut peräti 70 prosenttia. Tullin tilastojen mukaan tavaraviennin arvo 
tammi-toukokuussa 2019 oli enää 14 miljoonaa euroa, kun se vielä vuonna 2018 kasvoi 18 
prosenttia ja oli noussut 136 miljoonaa euroon. 
https://kauppakamari.fi/2019/08/19/suomen-vienti-iraniin-hyytynyt-rahoitushaasteiden-johdosta/ 

AUSTRALIA 
 
Australian markkinat ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 2019 
Pitkän kasvukauden jälkeen Australian talous alkaa näyttää hidastumisen merkkejä, mihin 
liittovaltion hallinto on reagoinut välittömästi toimilla kulutuksen piristämiseksi. Hiileen painottunut 
energiasektori sähkönjakeluongelmineen on nostanut kysyntää uudistuvista ja älykkäistä 
ratkaisuista. Suomen ja Australian välinen kauppa ja matkailu ovat kasvussa, ja Australian 
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markkina tarjoaa jatkossakin erinomaisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille etenkin 
energiatehokkaiden ja älykkäiden innovaatioiden saralla. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/australian-markkinat-ensimmaisella-vuosipuolikkaalla-
2019/384951 
 

UUSI-SEELANTI 
 
Kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja kansainvälistä yhteistyötä - Uudessa-Seelannissa on 
mahdollisuuksia suomalaisille innovaatioille 
Uusi-Seelanti on pieni, mutta Suomen kanssa huomattavan samankaltainen markkina keskellä 
eteläistä Tyyntä valtamerta. Kasvavat investoinnit ilmastopolitiikkaan, älykkäisiin ratkaisuihin ja 
kiinnostus Pohjoismaita kohtaan tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet suomalaisen teknologian ja 
innovaatioiden vientiin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kunnianhimoisia-ilmastotavoitteita-ja-syventyvaa-
kansainvalista-yhteistyota-uusi-seelanti-tarjoaa-mahdollisuuksia-suomalaisille-innovaatioille/384951 
 
 

EUROOPPA 
EU:n sisäiset puhelut halpenevat EU-maiden välisille puheluille ja tekstiviesteille tuli voimaan 
uusi hintakatto 15. toukokuuta lähtien. Kuluttajat maksavat omasta maastaan toiseen EU-maahan 
suuntautuvasta puhelusta enintään 19 senttiä minuutissa (+alv) ja tekstiviestistä 6 senttiä (+alv). 
Ennen hintakattoa kiinteästä puhelimesta tai matkapuhelimesta toiseen EU-maahan soitetun 
puhelun vakiohinta oli EU:ssa keskimäärin kolminkertainen kotimaanpuhelun vakiohintaan 
verrattuna ja toiseen EU-maahan lähetetyn tekstiviestin hinta yli kaksinkertainen kotimaan sisällä 
lähetettyyn viestiin verrattuna. Enimmäishinta koskee vain henkilökohtaista käyttöä eli 
yksityisasiakkaita. Hintasääntely ei koske yritysasiakkaita, koska useat operaattorit tarjoavat 
yritysasiakkaille halvempia erityishintoja. 
https://ec.europa.eu/finland/news/cheaper-calls_190513_fi 
Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 14/2019 
 
EU vahvistaa valmiuksiaan luonnonkatastrofien varalta Komissio valmistautuu ensi kesän 
metsäpaloriskiin ottamalla käyttöön yhteistä sammutuskalustoa osana uutta 
luonnononnettomuuksien varalta perustettua rescEU-järjestelmää. Alun siirtymävaiheessa 
rescEU:n kalustoon kuuluu seitsemän sammutuslentokonetta ja kuusi helikopteria. Viime vuosina 
äärimmäiset sääolosuhteet ja muut uudenlaiset uhat ovat koetelleet EU-maiden kykyä auttaa 
toisiaan erityisesti tilanteissa, joissa useat maat kohtaavat samanlaisen katastrofin, kuten laajan 
metsäpalon, samaan aikaan. Tätä varten on alettu rakentaa EU:n omaa kalustoreserviä. Ensi 
vaiheessa, lähinnä metsäpaloja ajatellen, käytössä on 2 lentokonetta Kroatiasta, 1 lentokone 
Ranskasta, 2 lentokonetta Italiasta, 2 lentokonetta Espanjasta ja 6 helikopteria Ruotsista. 
https://ec.europa.eu/finland/news/forest_190521_fi, Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 15/2019 
 
Kertakäyttömuoviroskaa vähentävät säännöt hyväksytty EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet 
virallisesti neuvoston kokouksessa komission ehdottamat toimenpiteet, joilla torjutaan merien 
roskaantumista muovijätteestä. Toimenpiteet koskevat kymmentä kertakäyttöistä muovituotetta, 
joita eniten löydetään eurooppalaisilta rannoilta, sekä hylättyjä kalastusvälineitä ja oxo-hajoavasta 
muovista valmistettuja tuotteita. EU:n markkinoilla kielletään sellaiset muovituotteet joille löytyy 
helposti käytettävissä olevia kohtuuhintaisia vaihtoehtoisia tuotteita. Tällaisia ovat esimerkiksi 
muovista valmistetut aterimet, lautaset ja pillit. Muiden muovituotteiden osalta keinovalikoiman 
keskiössä ovat kulutuksen vähentäminen EU-maissa, suunnittelua, rakennetta ja tuotemerkintöjä 
koskevat vaatimukset sekä tuottajille asetettavat jätehuoltoon ja roskien siivoamiseen liittyvät 
velvoitteet. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2631_fi.htm, Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 15/2019 
 
Tutkimus: Vaihto-ohjelma Erasmus+ suureksi hyödyksi osallistujille Euroopan komissio 
julkaisi tänään kaksi uutta riippumatonta tutkimusta, joiden mukaan opiskelijat menestyvät 
Erasmus+ -ohjelman ansiosta paremmin sekä henkilökohtaisessa elämässään että työelämässä. 
Lisäksi Erasmus+ tekee yliopistoista innovatiivisempia. Tutkimuksissa saatiin lähes 77 000 
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vastausta yksityishenkilöiltä ja 504:ltä organisaatiolta. Lisäksi teetettiin 26 yksityiskohtaista 
tapaustutkimusta. Tutkimuksista kävi ilmi, että Erasmus+ auttaa opiskelijoita ammatinvalinnassa ja 
työllistymisessä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta EU:ssa ja tukee digitalisaatiota ja sosiaalista 
osallisuutta. Vuosina 2014–2018 yli 2 miljoonaa korkeakoulujen opiskelijaa ja työntekijää on 
osallistunut opiskelu-, harjoittelu- tai opetusjaksoon ulkomailla Erasmus+ -ohjelman kautta. 
Samana ajanjaksona myönnettiin EU-rahoitusta lähes 1 000:lle korkeakoulujen väliselle Erasmus+ 
-ohjelman strategiselle kumppanuudelle ja 93:lle yliopistojen ja yritysten väliselle 
tietoyhteenliittymälle. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_fi.htm 
Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 15/2019 
 
Komissio kehottaa Suomea lisäämään investointeja Komissio on jälleen julkaissut 
talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon kuuluvan ns. kevätpaketin. Pakettiin kuuluvat myös komission 
ehdotukset EU-maiden talouspoliittisiksi suosituksiksi. Suomen tilanteesta komissio toteaa, että 
vaikka vuonna 2018 jatkunut vahva talouskasvu johti työmarkkinoiden nopeaan elpymiseen, 
taloudessa alkaa jo näkyä merkkejä tilanteen kiristymisestä. Komission mukaan Suomen 
suhteellisen heikko kasvupotentiaali osoittaa, että tarvittaisiin lisää investointeja tutkimukseen, 
innovointiin ja osaamiseen. Lisäksi energiaintensiivisten tuotannonalojen ja liikennesektorin 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tulee edellyttämään enemmän yksityisen ja julkisen sektorin 
investointeja. Koska kotitalouksien velkaantuneisuusaste on Suomessa varsin korkea ja suurin osa 
luotoista vaihtuvakorkoisia, komissio suosittelee Suomelle kattavaa luottotietorekisteriä. Se antaisi 
pankeille paremman kuvan kotitalouksien kokonaisvelkaantuneisuudesta ja auttaisi näin 
pienentämään luottoriskiä. https://ec.europa.eu/finland/news/csr_190605_fi, Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 
16/2019 
 
 
EU:n tietosuoja-asetus täytti vuoden Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR-asetus), jota sovelletaan 
suoraan sellaisenaan kaikissa EU-maissa, sisältää EU:n yhteiset säännöt henkilötietojen suojasta. 
Se parantaa ihmisten mahdollisuuksia kontrolloida henkilötietojensa käyttöä ja mahdollistaa 
henkilötietojen siirtämisen vapaasti EU-maasta toiseen. Henkilötietojen suoja kuuluu EU:ssa 
perusoikeuksiin. Yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu 25. toukokuuta 2018 alkaen. Sen 
periaatteet heijastuvat myös Euroopan ulkopuolelle. Muun muassa Chilessä, Japanissa, 
Brasiliassa, Etelä-Koreassa, Argentiinassa ja Keniassa on hiljattain säädetty uusia 
yksityisyydensuojalakeja, joilla otetaan käyttöön tietosuoja-asioissa tehokkaat suojatoimet, vahvat 
yksilön oikeudet ja riippumattomat valvontaelimet. Kun eri maiden säännöt lähenevät toisiaan ja 
luottamus ja turvallisuus paranevat, on entistä helpompaa sallia myös tietojen siirto maasta 
toiseen. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2610_fi.htm, Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 16/2019 
 
Komissiolta väliarvio Länsi-Balkanin maiden ja Turkin EU-jäsenyysnäkymistä Komissio on 
jälleen antanut vuotuisen arvionsa EU-jäsenyysprosessissa vaadittavien uudistusten etenemisestä 
Länsi-Balkanilla ja Turkissa sekä suosituksensa kyseisissä maissa seuraavaksi toteutettavista 
toimista. EU:n laajentumisohjelma käsittää tällä hetkellä Länsi-Balkanin maat ja Turkin. 
Ehdokasmaista liittymisneuvottelut on aloitettu Montenegron (2012), Serbian (2014) ja Turkin 
(2005) kanssa. Pohjois-Makedoniasta tuli ehdokasmaa vuonna 2005 ja Albaniasta vuonna 2014. 
Bosnia ja Hertsegovina (maa toimitti jäsenyyshakemuksen helmikuussa 2016) ja Kosovo 
(vakautus- ja assosiaatiosopimus tuli voimaan huhtikuussa 2016) ovat mahdollisia ehdokasmaita. 
Komission mukaan maat ovat saavuttaneet konkreettista ehdokasmaita. Komission mukaan maat 
ovat saavuttaneet konkreettista edistystä ja osoittaneet olevansa sitoutuneita eurooppalaiseen 
tulevaisuuteensa olkoonkin, että niiden uudistustahdissa on eroja. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2752_fi.htm, Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 16/2019 
 
EU:n uusi tietosuoja-asetus ja datan vapaa liikkuvuus Euroopan komissio on julkaissut tuoreet 
ohjeet EU:n tietosuojasääntöjen (GDPR) soveltamisesta muunlaisen datan kuin henkilötietojen 
vapaaseen liikkuvuuteen EU-alueella. “Vuoteen 2025 mennessä EU:n datatalous tuottaa 
todennäköisesti 5,4 % sen BKT:stä, mikä vastaa 544:ää miljardia euroa. Tämä valtaisa potentiaali 
jää kuitenkin rajalliseksi, jos data ei voi liikkua vapaasti. Kun tietojen sijaintirajoitukset poistetaan, 
yhä useammille kansalaisille ja yrityksille avautuu tilaisuuksia hyödyntää dataa ja sen tarjoamia 
mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Uusissa ohjeissa tehdään selkoa siitä, miten 
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muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus toteutuu suhteessa EU:n vahvoihin henkilötietojen 
suojaa koskeviin sääntöihin,” sanoo digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komissaari Andrus 
Ansip. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2749_fi.htm. Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 16/2019 
 
Eroon ongelmaluotoista Finanssikriisi johti siihen, että aiempaa useammat lainan ottajat eivät 
kyenneet maksamaan pankeille takaisin velkojaan, ja yhä useammat yksityishenkilöt ja yritykset 
joutuivat jatkuviin maksuvaikeuksiin ja päätyivät jopa konkurssiin. Tämän seurauksena monille 
pankeille kertyi ns. järjestämättömiä lainoja (joita kutsutaan myös "ongelmaluotoiksi" tai 
"roskalainoiksi"). Komissio esitti maaliskuussa 2018 kattavan toimenpidepaketin järjestämättömien 
lainojen ongelman ratkaisemiseksi. Komission tuore tilannekatsaus osoittaa, että järjestämättömien 
lainojen osuus on kaikissa EU:n pankeissa pienentynyt vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 
3,3 prosenttiin, ja osuus pienenee edelleen kohti finanssikriisiä edeltänyttä tasoa. Tämä parantaa 
mahdollisuuksia edistyä euroalueen yhteisen talletussuojajärjestelmän luomisessa. Yhteisen 
talletussuojan tarkoituksena taas on rajoittaa veronmaksajille kriisitilanteissa koituvia kustannuksia 
ja varmistaa samalla, että talletukset ovat aina suojattuja. 
https://ec.europa.eu/finland/news/emu_npls_190612_fi. Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 17/2019 
 
Suomi kärkeen EU:n digivertailussa Suomi nousi ykköseksi tämän vuoden DESI-
digitalisaatiovertailussa. DESI-indeksi vertailee EU-maiden edistymistä digitalisaation 
hyödyntämisessä 13 indikaattorin avulla. Viime vuonna Suomi oli vertailussa kolmas heti Ruotsin ja 
Tanskan jälkeen. Euroopan komission vuotuinen digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi kuvaa 
kunkin EU-maan digitaalista toimintakykyä ja sen kehitystä. Esimerkiksi mobiililaajakaistan 
käytössä Suomi on EU:n ykkössijalla, kirkkaalla erolla seuraavaan maahan. Liittymätiheys on lähes 
kaksinkertainen EU:n keskiarvoon verrattuna. Myös korkea osaamistaso on yksi Suomen 
vahvimpia kilpailuvaltteja: 76 prosenttia väestöstä omaa vähintään perustason digitaidot, mikä on 
roimasti yli EU-keskiarvon (57 %). 
https://ec.europa.eu/finland/news/desi_190611_fi, Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 17/2019 
 
Yhtäläiset oikeudet rikosoikeudellisissa prosesseissa voimaan Tällä viikolla alettiin soveltaa 
direktiiviä, jolla lapsille taataan koko EU:ssa tietyt suojakeinot oikeusprosesseissa. Direktiivin 
mukaan lasten yksityisyyttä on kunnioitettava, heidät on vangitsemistapauksissa pidettävä erillään 
aikuisista vangeista, heille on taattava oikeusavustaja ja heille suoritetut kuulustelut on 
tallennettava audiovisuaalisin keinoin tai jollain muulla asianmukaisella tavalla. Nyt voimaan tullut 
direktiivi on viimeinen EU:n kuudesta direktiivistä, joilla taataan osapuolille tietyt yleiset 
prosessuaaliset oikeudet oikeudenkäynneissä kaikkialla EU:ssa. Rikosoikeudenkäynteihin 
osallistuu EU:ssa vuosittain noin yhdeksän miljoonaa ihmistä. Direktiivien muodostamalla 
sääntöpaketilla varmistetaan, että EU:n kansalaisten perusoikeutta oikeudenmukaiseen ja 
yhdenvertaiseen kohteluun kunnioitetaan rikosoikeudenkäynneissä ja että näitä oikeuksia 
sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2910_fi.htm, Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 17/2019 
 
Kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tavoitetasoa kohotettava Komissio on arvioinut 
EU-maiden sille toimittamat vuoteen 2030 ulottuvat alustavat energia- ja ilmastosuunnitelmat. 
Arvion pohjalta komissio on antanut EU-maille maakohtaiset suositukset, joilla voidaan varmistaa 
vuodelle 2030 EU:ssa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja jatkaa etenemistä kohti 
ilmastoneutraaliutta myös pidemmällä aikavälillä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. EU:n 
tasolla on asetettu yhteiset vuoteen 2030 ulottuvat sitovat ilmasto- ja energiatavoitteet: 
kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä vähintään 40 prosentilla, energiatehokkuutta on 
parannettava vähintään 32,5 prosentilla, uusiutuvien energiamuotojen osuutta on lisättävä 
vähintään 32 prosenttiin EU:n energiankäytöstä ja rajanaapureina olevien EU-maiden 
sähköverkoille on varmistettava vähintään 15 prosentin yhteenliitettävyysaste. Suomen 
suunnitelmiin komissio kaipaa tarkempia kuvauksia kaavailluista toimista. 
https://ec.europa.eu/finland/news/necp_190618_fi; Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 18/2019 
 
Helsinki-Uusimaa EU:n innovatiivisin alue Helsinki-Uusimaa on sijoittunut EU:n vuoden 2019 
innovaatiovertailussa EU-maiden alueiden kärkeen. EU:n alueellisessa innovaatioiden 
tulostaulussa verrataan 23 EU-maan 238 alueen innovaatiojärjestelmien toimintaa. EU:n 
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innovatiivisimmat alueet ovat Helsinki-Uusimaa, Tukholma ja Tanskan Hovedstaden. Vertailussa 
Suomi jakautuu viiteen alueeseen: Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois- ja Itä-
Suomi sekä Ahvenanmaa. Edellisessä vertailussa vuodelta 2017 Helsinki-Uusimaa sijoittui EU:n 
alueiden vertailussa neljänneksi. Maiden tasolla tapahtuvassa vertailussa EU-maat voidaan jakaa 
pistemäärien perusteella neljään ryhmään: innovaatiojohtajat, vahvat innovoijat, kohtalaiset 
innovoijat ja vähäiset innovoijat. EU:n vuoden 2019 innovaatiojohtaja on Ruotsi, jonka perässä 
seuraavat Suomi, Tanska ja Alankomaat. https://ec.europa.eu/finland/news/innovation-scoreboard_190617_fi 
Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 18/2019 
 
Protektionismi lisääntyy mutta kaupan esteitä on torjuttava Euroopan komission raportissa 
vahvistetaan, että eurooppalaisilla yrityksillä on yhä enemmän esteitä ulkomaisilla markkinoilla. 
Komissio on kuitenkin toimikaudellaan saanut neuvottelemalla poistettua 123 tällaista estettä. 
Viime vuonna esteiden poistuminen merkitsi eurooppalaisten yritysten viennin lisäystä yli 6 
miljardin euron arvosta. Tuoreimmassa kaupan ja investointien esteitä koskevassa komission 
raportissa mainitaan 45 uutta kaupan estettä, jotka on otettu käyttöön EU:n ulkopuolisissa maissa 
vuonna 2018. Esteitä aiheuttavien toimenpiteiden määrä on nyt ennätyksellisen suuri: yhteensä 
425 toimenpidettä 59 maassa. Niistä aiheutuu EU:n yrityksille joka vuosi miljardien eurojen 
kustannukset. Listan kärjessä ovat Kiina, joka pitää yllä 37:ää ongelmallista kaupan estettä, ja 
Venäjä, jolla Kiina, joka pitää yllä 37:ää ongelmallista kaupan estettä, ja Venäjä, jolla niitä on 34. 
Suurin vaikutus EU:n vientiin on Kiinan, Yhdysvaltojen, Intian ja Algerian asettamilla rajoituksilla. 
https://ec.europa.eu/finland/news/trade-barriers_190617_fi, Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 18/2019 
 
Lahdesta Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 Lahti nimitettiin ensimmäisenä suomalaisena 
kaupunkina Euroopan ympäristöpääkaupungiksi Oslossa järjestetyssä finaalitilaisuudessa 
20.6.2019. Euroopan ympäristöpääkaupunki -nimitys on Euroopan komission tunnustus 
kaupungeille, jotka ovat ympäristötoiminnan edelläkävijöitä, toimivat esimerkkeinä muille 
kaupungeille sekä kehittävät innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. Nimitys tarkoittaa sitä, 
että vuonna 2021 Lahdessa järjestetään lukuisia kansainvälisiä ja paikallisia ympäristöalan 
tapahtumia. "Lahden valinta on erittäin merkittävä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, 
sillä Suomessa ei ole koskaan ollut Euroopan ympäristöpääkaupunkia. Lahti tulee toteuttamaan 
erinomaisesti Euroopan ympäristöpääkaupungin ajatusta ja tukee sen kunnianhimoisia tavoitteita," 
sanoo Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Lahdesta on suunnitelmien mukaan tulossa 
hiilineutraali jo vuonna 2025, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. 
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/lahti-on-euroopan-ymparistopaakaupunki-vuonna-2021.html 
Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 18/2019 
 
Ensimmäiset 17 Eurooppa-yliopistoa valittu Tampereen, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot 
sekä Aalto-yliopisto on valittu mukaan eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymiin, joista 
ensimmäiset 17 julkistettiin tällä viikolla. Yhteenliittymillä parannetaan eurooppalaisen 
korkeakoulutuksen laatua ja houkuttelevuutta sekä tiivistetään laitosten, opiskelijoiden ja 
opetushenkilökunnan yhteistyötä. Yhteenliittymistä – Eurooppa-yliopistoista – tulee yliopistojen 
välisiä kampuksia, joissa opiskelijat, tohtoriopiskelijat, opetushenkilöstö ja tutkijat voivat liikkua 
saumattomasti. Niissä yhdistetään asiantuntemusta ja resursseja ja tarjotaan yhteisiä 
opetussuunnitelmia tai moduuleja, jotka kattavat eri oppiaineita. Ensimmäisille 17 Eurooppa-
yliopistolle on myönnetty yhteensä 85 miljoonan euron budjetti. Kukin yhteenliittymä saa 
seuraavien kolmen vuoden aikana enintään 5 miljoonaa euroa, joiden avulla se voi ryhtyä 
toteuttamaan suunnitelmiaan ja pohjustamaan tietä muille EU:n korkeakouluille. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_fi.htm, Euroopan unionin Suomen-edustusto, uutiskirje 18/2019 
 
Eurooppa tarvitsee kunnianhimoisen kasvuagendan – TEM:n virkamiesnäkemys ruotii EU-
politiikan tulevaisuutta 
Suomen heinäkuussa alkava Suomen EU-puheenjohtajakausi tarjoaa erinomaisen tilaisuuden 
osallistua aktiivisesti EU:n tulevaisuutta koskevaan keskusteluun, sanoo työ- ja 
elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Ministeriön juuri julkaistu virkamiesnäkemys 
tarjoaa perustaa Euroopan unionin uusille strategisille painopisteille ja marraskuussa 2019 
nimitettävän komission työohjelmalle kaudelle 2020–2024. 
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eurooppa-tarvitsee-kunnianhimoisen-kasvuagendan-tyo-ja-elinkeinoministerion-
virkamiesnakemys-ruotii-eu-politiikan-tulevaisuutta 
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Neuvostolta lopullinen vahvistus EU:n sähkömarkkinauudistukselle 
EU hyväksyi lopullisesti sähkömarkkinauudistukseen liittyvät säädökset 22.5.2019. 
Sähkömarkkinauudistuksen hyväksyminen viimeistelee EU:n puhtaan energian paketin 
neuvottelut, joiden parissa jäsenvaltiot energianeuvostossa, Euroopan parlamentti ja komissio ovat 
urakoineet kahden ja puolen vuoden ajan. 
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/neuvostolta-lopullinen-vahvistus-eu-n-sahkomarkkinauudistukselle 
 
EU hyväksyi työehtodirektiivin ja työelämän tasapainodirektiivin 
EU:n neuvosto on hyväksynyt lopullisesti direktiivin avoimista ja ennakoivista työehdoista (ns. 
työehtodirektiivi) sekä työelämän tasapainodirektiivin. Direktiivit hyväksyttiin Luxembourgissa 13.6. 
pidetyssä työministereiden kokouksessa. Työehtodirektiivi parantaa etenkin epävarmimmissa 
työsuhteissa työskentelevien asemaa. Työelämän tasapainodirektiivi edistää sukupuolten tasa-
arvoa työmarkkinoilla ja hoitovelvollisuuksien tasapainoisempaa jakautumista. 
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-hyvaksyi-tyoehtodirektiivin-ja-tyoelaman-tasapaino-direktiivin 
 
Bratislava saa EU:n työviraston 
Euroopan työviranomaisen (European Labour Authority, ELA) tehtävänä on avustaa jäsenvaltioita 
ja Euroopan komissiota, kun ne soveltavat työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevaa unionin 
lainsäädäntöä ja valvovat sen täytäntöönpanoa sekä sovittavat yhteen sosiaaliturvajärjestelmiä 
unionissa. 
Keskeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa harmaan talouden torjunta ja lähetettyjen työntekijöiden 
työehtojen valvonta. 
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/bratislava-saa-eu-n-tyoviraston 
 
Kolumni: Kestävä kasvu on tulevaisuuden Euroopan kulmakivi 
Puhumme EU-puheenjohtajana vahvasti kestävyyden puolesta. Kestävä talous ja talouskasvu ovat 
kestävän tulevaisuuden – ja myös Euroopan – kulmakiviä. Talouskasvua tarvitaan, jotta 
hyvinvointimme kyetään turvaamaan myös tulevaisuudessa. Kasvun on kuitenkin oltava 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla, kirjoittaa TEM:n EU- ja kansainvälisten asioiden 
johtaja Janne Känkänenkolumnissa. 
https://eu2019.fi/artikkeli/-/asset_publisher/janne-kankanen-kestava-kasvu-on-tulevaisuuden-euroopan-kulmakivi 
 
EU etenee kestävässä rahoituksessa 
Onko EU vakavissaan ilmastotavoitteissaan? Voiko EU olla nettopäästöiltään hiilineutraali vuoteen 
2050 mennessä? 
Kesäkuun lopulla EU-komissio julkaisi mittavan paketin kestävään rahoitukseen liittyviä 
yksityiskohtaisia ehdotuksia ja suosituksia. Julkaisu sisältää ohjeistuksia yrityksille ilmaston 
kannalta olennaisen tiedon raportointiin, määritelmiä kestävälle taloudelliselle toiminnalle, vihreille 
joukkovelkakirjoille sekä ilmastotavoitteita edistäville vertailuindekseille. Aiemmin keväällä 
säädettiin asetus finanssituotteiden läpinäkyvyysvaatimuksista. Näiden ja lukuisten vapaaehtoisten 
toimien myötä eurooppalainen rahoitusala tähtää menestymään maailmassa, jossa kestävän 
kehityksen huomioimisen on oltava osa kaikkien yritysten toimintaa. 
http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/EU-etenee-kestavassa-rahoituksessa.aspx  
 
EU:n Horisontti-tutkimuspuiteohjelma uudistumassa  
Horisontti 2020 (Horizon 2020) on EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittava puiteohjelma, jonka 
koko on lähes 80 miljardia euroa vuosina 2014–2020. Ohjelma tarjoaa rahoitusta kansainvälisenä 
yhteistyönä toteutettaville tutkimus- ja innovointihankkeille, mutta myös yksittäisille tutkimusideoille. 
Suomalaiset organisaatiot ovat osallistuneet aktiivisesti EU-tason tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaan. Suomalaisille Horisontti 2020 -ohjelman osallistujille varmistunut rahoitus 
kuluvalla ohjelmakaudella on tähän mennessä 895 miljoonaa euroa. Suomalaishankkeiden 
hakemusten onnistumisprosentti on 14,26 % (EU-keskiarvo on 15,27 %). Hankkeita, joissa on 
mukana ainakin yksi suomalainen osallistuja, on 1360. Tutkimuspuiteohjelmaan osallistuu 590 
suomalaisorganisaatiota ja 322 suomalaista pk-yritystä. Horisontti 2020 päättyy ensi vuonna, mutta 
suunnitteilla on jo seuraava puiteohjelma. Komissiolla onkin meneillään laaja kuulemiskierros,  
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jossa kerätään näkemyksiä ohjelman tulevista painotuksista.  
https://ec.europa.eu/finland/news/horizon-2020_190807_fi ja Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 22. 
elokuuta 2019 
 
Taaleri Energian uusiutuvan energian rahasto käyntiin Euroopan investointipankin tuella  
Taaleri Energian viides uusiutuvan energian sijoitusrahasto on kerännyt n. 219 milj. euroa 
ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan. Euroopan investointipankki osallistuu rahastoon 
Euroopan investointiohjelman puitteissa 60 miljoonalla eurolla. ”Siirtyminen uusiutuviin 
energianlähteisiin on yksi planeettamme kestävän tulevaisuuden avaintekijöistä ja se vaatii 
merkittäviä investointeja. Sen vuoksi on loogista, että olemme mukana Taalerin uusiutuvan 
energian rahastossa. EU on asettanut tavoitteeksi kasvattaa uusiutuvien energianlähteiden osuutta 
energian tuotannossa, ja sen myötä Euroopan investointipankki on investoinut vahvasti uusiutuvan 
energian tuotantoon. Euroopan investointiohjelma antaa Euroopan investointipankille 
mahdollisuuden tukea tätä tavoitetta rahastojen, kuten Taaleri SolarWind II:n kautta,” Euroopan 
komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja 
Alexander Stubb sanoivat rahoituksen julkistustilaisuudessa.  
https://ec.europa.eu/finland/news/taaleri_190710_fi ja Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 22. elokuuta 
2019 
 
Kaikkien aikojen laajin tuotteiden markkinavalvontaa koskeva säädösmuutos käsillä 
EU:n uusi vaatimustenmukaisuus- ja markkinavalvonta-asetus tuli voimaan 15.7.2019. Sen 
tavoitteena on vähentää vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää sisämarkkinoilla, tehostaa 
markkinavalvontaa ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tavoitteena on myös tasapuolisten 
kilpailuolosuhteiden luominen kaikille talouden toimijoille. Asetusta aletaan soveltaa pääosin 
kesällä 2021. https://tem.fi/blogi/-/blogs/kaikkien-aikojen-laajin-tuotteiden-markkinavalvontaa-koskeva-saadosmuutos-kasilla 
 

Suomella kova halu korjata EU:n kurssia - arkitodellisuus voi silti yllättää 
Suomi joutuu EU-puheenjohtajuuskaudellaan toimimaan herkässä poliittisessa ilmapiirissä, jota 
leimaavat jäsenmaiden väliset kiistat. EU:ta kohdanneet kriisit ja niiden ratkaisuyritykset ovat 
kuitenkin antaneet unionille uutta merkitystä ja tarkoituksenmukaisuutta. Yksi Suomen 
puheenjohtajuuskauden keskeisistä haasteista onkin löytää oikea sekoitus kunnianhimoa ja 
realismia.  
Puheenjohtajuuskauden aikana Suomen vastuulla ei ole kovin paljoa varsinaista 
lainsäädäntötyötä. Sen sijaan Suomi voi olla mukana määrittelemässä EU:n alkavan 
viisivuotiskauden keskeisiä painopisteitä, edistää neuvotteluja seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja auttaa Brexit-prosessin hallinnassa. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/finlands-2019-presidency-of-the-council-of-the-european-union 

Suomella näytön paikka vihreän rahoituksen ja pääomamarkkinoiden edistämisessä 
Ilmastonmuutosta hillitsevä työ saa uuden vaihteen, kun finanssisektori alkaa täysimääräisesti 
huomioida ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja suunnata niiden perusteella rahoitustaan. On 
tärkeää, että vihreän eli kestävän rahoituksen hankkeet tuodaan EU-pöydissä esiin olennaisena 
osana ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Kestävän rahoituksen määritelmiä koskeva esitys, 
ns. taksonomia, onkin yksi finanssialan keskeisiä prioriteetteja Suomen EU-
puheenjohtajuuskaudella. Aihe on esillä huomenna perjantaina alkavassa epävirallisessa 
valtiovarainministerikokouksessa (Ecofin) Helsingissä. 
Kestävän rahoituksen tulisi mahdollistaa erilaiset rahoitusmuodot ja sijoitusstrategiat. Uusia 
kestävää kehitystä tukevia rahoitusinnovaatioita ovat mm. vihreät asuntolainat ja erilaiset 
vaikuttamissijoittamisen tuotteet. Sääntelyn avulla pitäisikin tukea uusien vihreiden 
finanssituotteiden markkinoille pääsyä. Kestävässä rahoituksessa avainasemassa on luotettavan 
ja vertailukelpoisen tiedon saanti... 
http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Suomella-nayton-paikka-vihrea-rahoitus-ja-paaomamarkkinat.aspx 
 
Rahoitusala taistelee hybridiuhkia vastaan 
Yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista on vahvistaa kykyä torjua hybridiuhkia ja 
vastata niihin. Tavoite on kannatettava, ja rahoitusala on sitoutunut poikkeusolojen torjuntatoimiin 
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yhteistyössä viranomaisten ja muiden elinkeinoelämän sektoreiden kanssa. EU:n 
valtiovarainministerit käsittelivät teemaa perjantaina Helsingissä epävirallisessa kokouksessaan. 
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ministerit keskustelivat hybridiuhista.  Suomelta oli viisas päätös 
nostaa rahoitusmarkkinapalveluihin kohdistuvat uhat ja niiden torjunta poliittisen tason 
keskusteluun EU:ssa. Finanssialan on helppo yhtyä valtiovarainministeri Mika Lintilän 
näkemykseen, että tietoisuutta hybridiuhista on tärkeää lisätä. Lintilän mukaan keskustelut oli hyvä 
alku yhtei... http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Rahoitusala-taistelee-hybridiuhkia-vastaan.aspx 
 
Komissaarien salkkujako  
Komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli tiistaina seuraavan komission 
jäsenet ja heidän vastuualueensa. Suomen Jutta Urpilaisen vastuulle Leyen ehdottaa EU:n 
kansainvälisiä kumppanuussuhteita. Urpilainen hoitaisi muun muassa EU:n kokonaisvaltaista 
Afrikka-strategiaa sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa tehdyn Cotonoun 
sopimuksen jälkeistä yhteistyötä alueen maiden kanssa. Hänelle kuuluisi myös yhteistyö 
muuttoliikevirtojen alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa. Lisäksi Urpilainen vastaisi siitä, että 
EU:n myöntämä kehitysapu tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Tehtäviin kuuluisi myös 
naisten ja tyttöjen aseman kohentaminen EU:n kansainvälisen yhteistyön avulla sekä 
kansalaisjärjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden aseman vahvistaminen EU:n 
ulkoisissa kehitysohjelmissa ja -hankkeissa. EU:n ulkosuhteissa Urpilainen toimisi EU:n 
ulkosuhteiden korkeaksi edustajaksi ehdolla olevan espanjalaisen Josep Borrellin ohjauksessa.  
https://ec.europa.eu/finland/news/commission_190910_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 13. syyskuuta 2019 
 
Parannuksia maataloustuottajien asemaan elintarvikeketjussa  
EU-maat ovat hyväksyneet komission ehdotuksen lisätä elintarvikeketjun hinnoittelun avoimuutta 
parantamalla hintaraportointia. Komission ehdotuksesta on jo aiemmin saatu kiellettyä hyvän 
kauppatavan vastaiset käytännöt ja parannettu maataloustuottajien yhteistyömahdollisuuksia. 
Toukokuussa komissio esitteli kolmannen tuottajien asemaa parantavan uudistuksen: 
tarkoituksena on lisätä hintatietojen keruuta ketjun eri vaiheissa, jotta hinnanmuodostuksesta 
saadaan parempi kuva. Markkinoista on jo saatavilla runsaasti tietoa (tuottaja- ja kuluttajahinnoista, 
tuotannon ja kaupan volyymeistä jne.), mutta ketjussa tuottajien ja kuluttajien väliin jäävistä 
vaiheista, kuten jalostuksesta tai jälleenmyynnistä, tietoa on saatavilla vain vähän. Siksi tuottajilla 
on heikommat mahdollisuudet saada hintatietoa verrattuna elintarvikeketjun muihin toimijoihin, 
joten he ovat arvoketjussa epäedullisemmassa asemassa. Nyt hyväksytty hintatietouudistus tulee 
voimaan tammikuussa 2021.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_19_5550 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 13. syyskuuta 2019 
 
Arvonlisäverokarhulla jää saalis vajaaksi  
EU-maat menettivät arvonlisäverotuloja vuonna 2017 kaikkiaan 137 miljardin euron edestä. Tieto 
käy ilmi Euroopan komission hiljattain julkaisemasta uudesta tutkimuksesta. Alv-vajeeksi kutsuttu 
laskennallisten ja tosiasiassa kerättyjen arvonlisäverotulojen määrän erotus on aiemmista vuosista 
hieman pienentynyt, mutta on edelleen varsin korkealla tasolla. Alv-vajeen suuruus on jälleen uusi 
muistutus siitä, että EU:n arvonlisäverosäännöt kaipaavat kokonaisvaltaista uudistamista, kuten 
komissio ehdotti jo vuonna 2017. Samalla olisi lisättävä jäsenmaiden yhteistyötä alv-petosten 
torjunnassa ja uudistettava sääntöjä lainkuuliaisia yrityksiä hyödyttävällä tavalla. Suomi sijoittuu 
arvonlisäverojen hävikkivertailussa EU-tasolla huomattavasti keskiarvon paremmalle puolelle, 
mutta Suomessakin arvonlisäveroja jäi saamatta vuonna 2017 yli 1,6 miljardia euroa.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_19_5511 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 13. syyskuuta 2019 
 
Finnveralle 190 miljoonan euron EU-takaussopimus  
Euroopan investointirahaston (EIR) ja suomalaisen erityisrahoitusyhtiö Finnveran allekirjoittama 
takaussopimus tarjoaa pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille paremmat mahdollisuudet saada 
rahoitusta. Takaussopimuksen avulla mahdollistetaan lähes 190 miljoonaa euroa uutta rahoitusta 
kasvuhakuisille pk-yrityksille. Hanketta tuetaan COSME-ohjelman lainantakausjärjestelystä. 
Taustalla on Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), joka on nyt väistyvän komission 
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laatiman Euroopan investointiohjelman ydin. EU-takauksen ansiosta Finnvera ei vaadi vakuuksia 
takausohjelmassa takaamilleen suomalaisyritysten lainoille. Finnveran takauksen 
vakuudettomuudesta on hyötyä etenkin palvelun, kaupan tai tietotekniikan alan yrityksille. 
Arvioiden mukaan vähintään 2 000 suomalaista yritystä pääsee hyötymään rahoituksesta. 
Rahoitusta voivat hakea vähintään kolme vuotta toiminnassa olleet yritykset, joilla on hyvä 
luottoluokitus. Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 13. syyskuuta 2019 
https://ec.europa.eu/finland/news/finnvera_190903_fi 
 
Galileolla miljardi käyttäjää  
EU-maiden yhteistyössä kehittämä Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä otettiin käyttöön 
joulukuussa 2016. Nykyään 95 prosenttia yrityksistä, jotka valmistavat älypuhelinten siruja 
satelliittinavigointia varten, tekee siruistaan yhteensopivia Galileon kanssa. Nyt saavutettu miljardin 
käyttäjän merkkipaalu käyttäjämäärissä perustuu Galileoa käyttävien älypuhelinten 
maailmanlaajuiseen myyntiin. Galileon käyttäjien todellinen määrä on suurempi. Kaikki Euroopassa 
markkinoille hyväksytyt uudet automallit on varustettu eCall-järjestelmällä, joka käyttää Galileo-
järjestelmää ajoneuvon sijainnin ilmoittamiseen pelastuspalveluille. Galileo on myös tarjonnut 
elintärkeää etsintä- ja pelastuspalvelua (SAR). Se lyhentää hätälähettimellä varustetun henkilön 
havaitsemisajan alle 10 minuuttiin merellä, vuoristossa tai autiomaassa. Galileon avulla 
paikannustarkkuus on parantunut 10 kilometristä alle kahteen kilometriin.  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 13. syyskuuta 2019 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_19_5529 
 
 
Suomalaiset aktiivisia ilmastonmuutoksen torjunnassa  
Huhtikuun Eurobarometrikyselyn mukaan Suomessa kuluttajat kiinnittävät huomattavasti EU-
keskiarvoa todennäköisemmin huomiota ruokaostostensa hiilijalanjälkeen (43 %, yli kaksi kertaa 
suurempi osuus kuin EU:n keskiarvo 18 %). He myös todennäköisemmin pyrkivät vähentämään 
kertakäyttötuotteiden kulutusta (77 %, EU:n keskiarvo 62 %) tai käyttämään ympäristöä vähemmän 
kuormittavia vaihtoehtoja yksityisautoilulle (48 %, EU:n keskiarvo 37 %). Useampi kuin kahdeksan 
vastaajaa kymmenestä (82 %) ilmoittaa tehneensä kuuden kuukauden aikana itse 
henkilökohtaisesti jotakin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tämä on huomattavasti enemmän kuin 
EU:ssa keskimäärin (60 %), ja osuus on kasvanut 17 prosenttiyksikköä vuodesta 2017. Kun 
vastaajille annetaan konkreettisia esimerkkejä ilmastotoimista, osuus kasvaa 97 prosenttiin 
(suurempi kuin EU:n keskiarvo 93 %). Tärkeää on myös, että huomattava enemmistö vastaajista 
(85 %) tukee ajatusta tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 13. syyskuuta 2019 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/fi_climate_2019_fi.pdf 
 
Teknologia on ajanut Euroopan logistiikkasektorin keskelle rakennemurrosta  
Kovaan sijoittajasuosioon nousseet logistiikkakiinteistöt elävät myllerryksen keskellä. Toisaalta 
sektoria muovaa isolla kädellä alati kiihtyvä verkkokauppa ja toisaalta uuden teknologian tuomat 
mahdollisuudet. 
https://www.kauppakamarilehti.fi/index.php/ajankohtaista/teknologia-on-ajanut-euroopan-logistiikkasektorin-keskelle-rakennemurrosta/ 
 
EU:n ulkorajoilla kiinni yhä enemmän tuoteväärennöksiä  
Komission uusien lukujen mukaan EU:n ulkorajoilla tullin haaviin jääneiden tuoteväärennösten 
määrä kasvoi vuonna 2018. Pääsyynä on EU:hun verkkomyynnin kautta tulevien pienten 
pakkausten lisääntyminen. Vuonna 2018 pysäytettiin lähes 27 miljoonaa tuoteväärennöstä, joiden 
arvo oli lähes 740 miljoonaa euroa. Eniten pysäytettiin savukkeita, joiden osuus kokonaismäärästä 
oli 15 prosenttia. Seuraavina tulivat lelut (14 %), pakkausmateriaalit (9 %), etiketit, merkit ja tarrat 
(9 %) ja vaatteet (8 %). Kiina oli edelleen väärennösten tärkein alkuperämaa. Suurin osa 
väärennetyistä alkoholijuomista tuli Pohjois-Makedoniasta. Muita juomia, hajuvesiä ja kosmetiikkaa 
tuli eniten Turkista. Väärennettyjä rannekelloja, matkapuhelimia ja niiden tarvikkeita, tulostimien 
värikasetteja, CD- ja DVD-levyjä sekä erilaisia etikettejä, merkkejä ja tarroja tuli runsaasti 
Hongkongista ja Kiinasta. Tietokonelaitteita tuli pääasiassa Intiasta, savukkeita Kambodžasta ja 
pakkausmateriaalia Bosnia ja Hertsegovinasta.  
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=658368&newsletter=231&lang=fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 19. syyskuuta 2019 
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Eurooppa saavutti tavoitteensa – kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
hyvitysjärjestelmä käyttöön vuonna 2021 
Euroopan tavoitteet täyttyivät Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleiskokouksessa, jossa 
ilmasto- ja ympäristöasiat olivat jälleen keskeisessä roolissa. Tärkein päämääristä oli 
kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen hyvittämiseen velvoittavan Corsian 
edistäminen. YK:n alaisen ICAO:n yleiskokous järjestettiin Montrealissa 24.9.-4.10.2019. 
– Neuvottelut eivät olleet helpot, joten olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Lentoliikenne on 
globaalia toimintaa ja siksi on tärkeää sopia globaaleista ilmastoratkaisuista alaa koskien. 
Lentoliikenteen päästöjen vähentämistä tulee kuitenkin tarkastella kunnianhimoisesti myös 
Euroopan unionissa ja kansallisesti, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin. 
https://www.lvm.fi/-/eurooppa-saavutti-tavoitteensa-kansainvalisen-lentoliikenteen-hiilidioksidipaastojen-hyvitysjarjestelma-kayttoon-
vuonna-2021-1021244 
 
Tiukempia ympäristövaatimuksia pesukoneille ja sähkölaitteille  
Komission tärkeänä tavoitteena on pienentää Euroopan hiilijalanjälkeä ja vähentää 
eurooppalaisten energiankulutusta. Tätä varten komissio on tällä viikolla hyväksynyt kymmenelle 
tuoteryhmälle entistä tiukemmat ns. ekosuunnitteluvaatimukset. Tiukempien energia-, korjattavuus-
kierrätettävyys- ja vedensäästövaatimusten kohteena ovat jääkaapit, pyykinpesukoneet, 
astianpesukoneet, elektroniset näytöt (kuten televisiot), erilaiset valonlähteet, ulkoiset virtalähteet, 
sähkömoottorit, vähittäiskauppojen kylmälaitteet (esim. ruokakauppojen kylmäaltaat, kylmien 
juomien myyntiautomaatit), sähkömuuntajat ja hitsauslaitteet. Komission arvion mukaan nyt 
asetetuilla vaatimuksilla säästetään vuoteen 2030 mennessä loppuenergian vuosikulutuksessa 
noin 167 terawattituntia. Tämä vastaa esimerkiksi koko Tanskan vuosittaista energiankulutusta.  
https://ec.europa.eu/finland/news/eco_191001_fi  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 3. lokakuuta 2019  
 
 
Lähes 6 miljoonaa EU-rahoitusta suomalaissatamien parannuksiin  
Liikenneverkkoihin keskittyvän Verkkojen Eurooppa -ohjelman viimeisimmällä rahoituskierroksella 
EU investoi yli 117 miljoonaa euroa 39:ään liikennehankkeeseen, jotka auttavat paikkaamaan 
liikenne- ja kuljetusverkoston aukkoja eri puolilla EU:ta. Suomeen rahoitusta tuli kolmelle satamalle 
yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Rauman satamassa lisätään kapasiteettia ja vähennetään 
ruuhkautumista uuden rahdinkäsittelyalueen avulla. Yhdessä mittavamman laajennus- ja 
uudistusohjelman kanssa hanke tuo ympäristöhyötyjä ja tukee alueen kehitystä. Oulun satamassa 
parannetaan eri liikenne- ja kuljetusmuotoja yhdistävää ns. multimodaali-infrastruktuuria ja 
kehitetään rakenteita ja tekniikkaa niin, että satamassa pystytään ottamaan vastaan ja 
käsittelemään entistä pidempiä junia. Uudistusten uskotaan siirtävän merkittävän määrän rahtia 
tieliikenteestä raiteille. Kokkolassa laajennetaan sataman laiturialuetta niin, että satamassa 
kyetään lastaamaan samanaikaisesti kolmea Panamax-tyypin kuivalastialusta.  
https://ec.europa.eu/finland/news/funding_190927_fi  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 3. lokakuuta 2019  
 
Kierrätysmuoville toimivammat markkinat  
Muovijätteen kierrätys on EU:ssa lapsenkengissä, kun sitä verrataan vaikkapa paperin, lasin ja 
metallin kierrätykseen. EU:ssa kerätään vuosittain yli 27 miljoonaa tonnia muovijätettä. Siitä alle 
kolmannes päätyy kierrätyslaitoksiin. Tilanteen parantamiseksi komissio on vetänyt Circular 
Plastics Alliance -foorumia, jonka hiljattain antamassa julistuksessa yli 100 allekirjoittajaa sitoutuu 
käyttämään 10 miljoonaa tonnia kierrätysmuovia uusissa tuotteissa vuoteen 2025 mennessä. 
Allekirjoittajiin kuuluu yrityksiä, toimialajärjestöjä, standardointielimiä, tutkimuslaitoksia sekä 
viranomaistahoja. Yrityksistä mukana ovat esimerkiksi Neste, Lidl, Miele, Coca Cola ja Pepsi, HP 
ja Dell sekä IKEA. Tavoitteet aiotaan saavuttaa parantamalla muovituotteiden suunnittelua, jotta ne 
olisivat helpommin kierrätettäviä ja sisältäisivät enemmän kierrätysmuovia.  
https://ec.europa.eu/finland/news/circular_190920_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 3. lokakuuta 2019 
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EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpano Suomessa: mahdollisuus tehdä viisaasti  
EU:n uusi vaatimustenmukaisuus- ja markkinavalvonta-asetus tuli voimaan 15.7.2019. Sen 
tavoitteena on vähentää vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää sisämarkkinoilla, tehostaa 
markkinavalvontaa ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tavoitteena on myös tasapuolisten 
kilpailuolosuhteiden luominen kaikille talouden toimijoille, kuten kirjoitin aiheesta elokuussa. 
Asetusta aletaan soveltaa pääosin kesällä 2021. 
https://tem.fi/blogi/-/blogs/eu-n-markkinavalvonta-asetuksen-taytantoonpano-suomessa-mahdollisuus-tehda-viisaastiLomakkeen 
alareuna 

Komissio kirittää EU-maita päätöksiin EU:n monivuotisesta budjettikehyksestä  
Komissio esitti alkukesästä 2018 ehdotuksensa vuodet 2021–2027 kattavaksi pitkän aikavälin 
talousarvioksi, joka on tiukasti kohdennettu EU-maiden hyväksymiin painopisteisiin. Se esitti myös 
37 painopisteisiin liittyvää lainsäädäntöehdotusta. Sekä Euroopan parlamentissa että neuvostossa 
on jo tehty paljon työtä ehdotusten perusteella. Edistymistä on tapahtunut yleisen 
rahoituskehyksen ja useiden alakohtaisten ehdotusten osalta. Lisää työtä kuitenkin tarvitaan. Jo 16 
kuukautta sitten käynnistyneet neuvottelut ovat edenneet, mutta aika on nyt käymässä vähiin. 
”Kaikkien on nyt tehtävä työtä kompromissin aikaansaamiseksi. Meidän olisi käärittävä hihamme ja 
vietävä neuvottelut päätökseen. EU:n kansalaiset odottavat näkevänsä tuloksia. Nyt on aika 
kantaa vastuu. Nyt on aika tehdä päätös”, sanoo EU:n budjettikomissaari Günther H. Oettinger. 
EU-johtajien on määrä käsitellä monivuotista rahoituskehystä kokouksessaan 17.–18. lokakuuta.  
https://ec.europa.eu/finland/news/mff_191009_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 17. lokakuuta 2019 

Euroopan työviranomainen aloittaa toimintansa  
Toisessa EU-maassa toimivien yritysten ja työntekijöiden arkea helpottamaan perustettu Euroopan 
työviranomainen ELA on aloittanut toimintansa. ”Työviranomainen tarjoaa parempaa tietoa 
työntekijöille ja työnantajille näiden oikeuksista ja velvollisuuksista ja tukee kansallisia 
työvoimaviranomaisia niiden valtioiden rajat ylittävissä toimissa. Tästä on välitöntä apua niille 
miljoonille eurooppalaisille, jotka asuvat tai työskentelevät muussa kuin kotijäsenvaltiossaan, sekä 
niille miljoonille yrityksille, jotka toimivat valtioiden rajojen yli. Kyseessä on merkittävä askel kohti 
paremmin integroituneita Euroopan työmarkkinoita, joiden pohjana ovat luottamus, luotettavat 
säännöt ja tehokas yhteistyö,” sanoo komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. ELAn 
varsinainen toimipaikka tulee olemaan Slovakian Bratislavassa, ja sitä kasvatetaan vähitellen niin, 
että rahoitus on vuosittain 50 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on 140 vuoteen 2024 mennessä.  
https://ec.europa.eu/finland/news/ela_191016_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 17. lokakuuta 2019 

Elinkeinoministeri Katri Kulmunin ja komission tulevan puheenjohtajan Ursula von der 
Leyenin tapaamisessa esillä erityisesti kestävä kasvu 
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/elinkeinoministeri-katri-kulmunin-ja-komission-tulevan-puheenjohtajan-ursula-von-der-leyenin-
tapaamisessa-esilla-erityisesti-kestava-kasvu 

Ministeri Harakka nimitti ELY-keskusten E-vastuualuejohtajia 
Työministeri Timo Harakka on nimittänyt 23.10.2019 Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, 
Pohjois-Savon ja Uudenmaan ELY-keskusten elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen 
johtajat. https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-harakka-nimitti-ely-keskusten-e-vastuualuejohtajia 

Juho Romakkaniemi: EU on oma sisämarkkinamme 
Ursula von der Leyenin tulevan komission kokoonpano ja osaaminen on parhaillaan Euroopan 
parlamentin tarkasteltavana. Muutama komissaari onkin jo saanut hylkäyksen, eri syistä. Uskon 
kuitenkin että uusi komissio pääsee aloittamaan marraskuun aikana, lähes aikataulussaan. 
Tarvitsemme toimintakykyisen komission tarttumaan lukuisiin haasteisiin, joita Eurooppa ja 
maailma parhaillaan kohtaa. 
https://kauppakamari.fi/2019/10/14/juho-romakkaniemi-eu-on-oma-sisamarkkinamme/ 
 
Kauppakamarit: EU:n panostettava sisämarkkinoihin 
Euroopan unionin on seuraavan viiden vuoden aikana panostettava EU:n sisämarkkinoiden eli EU-
maiden keskinäisen kaupankäynnin kehittämiseen, vaativat Kauppakamarit tuoreessa EU-
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kannanotossaan ”Viisi vinkkiä Euroopalle – Toimiva ja avoin Eurooppa”. Paremmin toimivat 
sisämarkkinat voisivat vahvistaa jopa 20-30 prosenttia EU:n taloutta.  
https://kauppakamari.fi/2019/05/14/kauppakamarit-eun-panostettava-sisamarkkinoihin/ 
 
Kilpailukykyinen Eurooppa edellyttää yhteisiä pelisääntöjä 
Euroopassa joudutaan ratkaisemaan lähitulevaisuudessa ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon 
ja populismiin liittyviä kysymyksiä. Suomella on hyvät mahdollisuudet toimia suunnäyttäjänä 
esimerkiksi ilmasto- ja energiapolitiikassa. 
https://kauppakamari.fi/2019/06/11/kilpailukykyinen-eurooppa-edellyttaa-yhteisia-pelisaantoja/  

EU:n neuvostossa sovittiin merenkulun hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta 
Euroopan unionin neuvosto sopi jäsenmaiden yhteisestä kannasta siihen, miten merenkulun 
hiilidioksidipäästöjä tarkkaillaan ja raportoidaan. Hiilidioksidipäästöjä koskevaa asetusta on 
tarkoitus yhdenmukaistaa polttoaineen kulutusta koskevan maailmanlaajuisen 
tiedonkeruujärjestelmän kanssa. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella tavoitteena oli muodostaa 
neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin kanssa käytäviin neuvotteluihin. Suomen tavoite 
toteutui, kun jäsenmaiden pysyvien edustajien sijaisten komitea sopi kannasta 25. lokakuuta 
Brysselissä. https://www.lvm.fi/-/eu-n-neuvostossa-sovittiin-merenkulun-hiilidioksidipaastojen-tarkkailusta-1022133  
 
 
ALANKOMAAT 

Meriteollisuuden murros; näkemyksiä Alankomaista 
Alankomaiden meriteollisuus selvisi rakennemuutoksesta ja katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. 
Asiantuntijat näkevät, että korkean osaamistason palannut arvostus ja uudet teknologiat 
kasvattavat Länsi-Euroopan meriteollisuusklusterin vientipotentiaalia. Energiatehokkuus, 
ilmastoystävällisyys ja automatisaatio ovat nousevia trendejä, jotka näkyvät Alankomaiden 
telakoilla ja tutkimuslaitoksissa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meriteollisuuden-murros-nakemyksia-alankomaista/384951 

Alankomaiden kansallisen ilmastosopimuksen julkaisu kiihdyttää energiatransitiota 
Alankomaiden kansallinen ilmastosopimus eli suunnitelma siitä, kuinka Alankomaat saavuttaa 
kunnianhimoiset päästövähennystavoitteensa (väh. 49 % 2030 & 95 % 2050 mennessä), esiteltiin 
viimein kesäkuun 28. päivä, noin vuoden alkuperäistä aikataulua jäljessä. Ilmastosopimusta on 
valmisteltu yli 300 asiantuntijan voimin viidessä eri pöydässä, joissa pohdittiin keinoja saavuttaa eri 
sektoreille (liikenne, rakennettu ympäristö, teollisuus, sähköntuotanto, maatalous) määritetyt 
päästövähennysvelvoitteet. Viime vuoden lopussa julkaistu sopimusluonnos kohtasi ankaraa 
kritiikkiä. Tähän peilaten itse sopimuksen vastaanotto oli yllättävänkin positiivinen, joskin 
sopimustekstiä leimaava ympäripyöreys jättää monia kysymyksiä uuden ilmastopolitiikan 
konkreettisista keinoista ja kustannuksista vielä avoimeksi. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/alankomaiden-kansallisen-ilmastosopimuksen-julkaisu-kiihdyttaa-energiatransitiota/ 
 
ISO-BRITANNIA 
 
Britannia tähyilee taas arktiselle alueelle Britannian arktinen turvallisuuspolitiikka on muuttunut 
viime vuosikymmeninä moneen suuntaan. Nyt maa panostaa taas arktiseen alueeseen, mikä 
näkyy tänä vuonna julkistettavassa Britannian arktisessa strategiassa. Muutoksilla se reagoi 
muuttuviin alueellisiin tekijöihin: arktisen alueen geostrateginen merkitys kasvaa ja Venäjä 
levittäytyy sotilaallisesti yhä pohjoisemmaksi. Muutokset kuvastavat myös sitä, kuinka Britannia 
määrittelee brexitin jälkeistä identiteettiään "globaaliksi Britanniaksi".   
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Briefing Paper tarkastelee Britannian ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa arktisen alueen kautta. Julkaisun mukaan Britannian laivaston aiempaa 
laajempi läsnäolo arktisella alueella on osa uutta visiota ja maan turvallisuuspoliittisia tavoitteita. 
Julkaisun on kirjoittanut vanhempi tutkija Agne Cepinskyte, joka työskentelee vierailevana tutkijana 
saksalaisessa Stiftung Wissenschaft und Politik -tutkimuslaitoksessa. Cepinskyte on työskennellyt 
aiemmin Ulkopoliittisessa instituutissa.  
https://www.fiia.fi/julkaisu/global-britains-arctic-security-policy 
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Kauppakamari: Neljäsosa yrityksistä uskoo Brexitin vaikuttavan liiketoimintaan 
Kauppakamareiden tuoreen kyselyn mukaan jopa 26,5 prosenttia suomalaisyrityksistä ilmoittaa 
Britannian mahdollisen EU-eron vaikuttavan suoraan niiden liiketoimintaan. Vastaavasti 48,4 
prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, ettei Brexitillä ole vaikutusta niiden toimintaan. Peräti 25,1 
prosenttia yrityksistä ei kuitenkaan vielä osaa sanoa, vaikuttaako Brexit niiden liiketoimintaan. 
Keskuskauppakamari onkin huolestunut epävarmojen yritysten näin suuresta määrästä.  
https://kauppakamari.fi/2019/10/16/kauppakamari-neljasosa-yrityksista-uskoo-brexitin-vaikuttavan-liiketoimintaan/ 
https://kauppakamari.fi/2019/08/30/viimeiset-hetket-varautumisessa-brexitiin/ 

BREXIT-tietoa: https://tulli.fi/yritysasiakkaat/brexit# 

 
LIETTUA 
 
Fintech Liettuassa Liettua on investoinut päämäärätietoisesti fintech-sektorin kehittämiseen viime 
vuosien aikana. Maahan onkin syntynyt eläväinen fintech-verkosto, joka käsittää yli 170 alan 
yritystä. Liettua tarjoaa yrityksille muun muassa nopeita toimilupia, neuvontapalveluja ja 
verohelpotuksia. https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/fintech-liettuassa/384951 

 
PORTUGALI 
 
Portugalin kaivostoiminta Portugali sijaitsee vyöhykkeellä, jossa on moninaisia 
mineraaliesiintymiä. Kaivossektorin kehittämiseksi hallitus on luonut maan geologisia- ja 
mineraaliresursseja koskevan strategian, mutta sen implementointi on ollut hidasta. Ulkomainen 
kiinnostus kaivostoimintaan Portugalissa on kasvanut, ja erityisesti litiumin tuotannossa on 
potentiaalia. Osana uutta litiumstrategiaansa hallitus aikoo järjestää kansainvälisen kilpailutuksen 
litiumesiintymien toimiluvista. https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/portugalin-
kaivostoiminta/384951 

 
PUOLA 
Puolan tulevat vaalit ovat todennäköisesti valtapuolueen näytös 
Puolaa hallitseva ja mielipidetiedusteluita johtava Laki ja oikeus -puolue näyttää olevan varma 
vaalivoitostaan. Menestyksen taustalta löytyy kaksi syytä: puolueen avokätinen sosiaalipolitiikka ja 
heikko oppositio. Puolueen hyökkäykset oikeuslaitosta ja mediaa vastaan voivat kuitenkin 
entisestään murentaa oikeusvaltioperiaatetta ja pahentaa kiistoja EU:n kanssa. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/puolan-parlamenttivaalit-2019 

Puolan talous jatkaa vahvalla kasvukäyrällä – hallituksen tulonsiirrot kohentavat yksityistä 
kulutusta Puolan bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvavan 4,2% kuluvana vuonna. 
Talouskasvun moottoreina toimivat yksityinen kulutus ja julkiset investoinnit. Kuluttajien luottamus 
talouteen on korkealla johtuen valtion tulonsiirroista kotitalouksille, alhaisesta työttömyysasteesta 
ja palkkojen nopeasta kasvusta. Talouskasvua hidastavia tekijöitä ovat työvoimapula ja 
maailmantalouden epävarmuus. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/puolan-talous-jatkaa-vahvalla-kasvukayralla-hallituksen-
tulonsiirrot-kohentavat-yksityista-kulutus-1/384951 

RANSKA 
 
Ranska ottaa kurssin kohti kiertotaloutta: kulutusta ja tuotantoa ohjataan kestävämpään 
suuntaan liike-elämän ja viranomaisten yhteisvoimin Kiertotalouteen siirtyminen on noussut 
korkealle Ranskan poliittisten ja taloudellisten tavoitteiden joukossa. Tästä kertoo myös 
kiertotaloutta ja hävikin vähentämistä koskeva lakiehdotus, jonka on määrä edetä syyskuussa 
2019 parlamentin käsittelyyn. Esitys on samalla osa Ranskan vuoden 2018 kiertotaloustiekartan 
täytäntöönpanoa. Tiekarttaan kytkeytyy niin ikään liike-elämän vapaaehtoinen sitoumus 

https://kauppakamari.fi/2019/10/16/kauppakamari-neljasosa-yrityksista-uskoo-brexitin-vaikuttavan-liiketoimintaan/
https://kauppakamari.fi/2019/08/30/viimeiset-hetket-varautumisessa-brexitiin/
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/brexit
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/fintech-liettuassa/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/portugalin-kaivostoiminta/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/portugalin-kaivostoiminta/384951
https://www.fiia.fi/julkaisu/puolan-parlamenttivaalit-2019?utm_source=fiia_julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=fiia_comment_11_19
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/puolan-talous-jatkaa-vahvalla-kasvukayralla-hallituksen-tulonsiirrot-kohentavat-yksityista-kulutus-1/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/puolan-talous-jatkaa-vahvalla-kasvukayralla-hallituksen-tulonsiirrot-kohentavat-yksityista-kulutus-1/384951


28 
 

muovijätteen vähentämiseksi.  
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranska-ottaa-kurssin-kohti-kiertotaloutta-kulutusta-ja-
tuotantoa-ohjataan-kestavampaan-suuntaan-liike-elaman-ja-viranomaisten-yhteisvoimin/384951    
 
Mielikuvia modernimpi Ranska 
Suomen vienti Euroopan kolmanneksi suurimman talouden markkinoille on samaa luokkaa kuin 
vienti Viroon tai Belgiaan. Suomalaisyrityksille olisi Ranskassa paljon lisää tilaa, korostavat Team 
Finlandin jäsenet. https://kauppapolitiikka.fi/mielikuvia-modernimpi-ranska/ 

ROMANIA 
 
Romanian liiketoimintaympäristö 
Romanian talouskasvu on viime vuosina jatkunut vahvana, mitä palkansaajien ostovoiman kasvu 
on avittanut. Suorien ulkomaisten investointien määrä Romaniaan on yksi EU:n korkeimmista 
edelleen. Romanian liiketoimintaympäristö on parantunut maan EU-jäseneksi liittymisen jälkeen, ja 
EU-komissio seuraa erityisen mekanismin avulla Romanian etenemistä oikeussektorin 
uudistuksissa ja korruption kitkennässä. Kokonaisvaltaisen uudistustyön tulee kuitenkin jatkua. 
Romanian etuja ovat etenkin edullinen työvoima, sisämarkkinat ja sen sijainti EU:n, itäisen 
Euroopan ja Lähi-idän risteyksessä. Maa on myös EU-tukien suurimpia nettosaajia jäsenmaista. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/romanian-liiketoimintaymparisto/384951  
 

TANSKA 
Kiertotalouteen vielä matkaa Tanskassa Kehittyneestä energiantuotannostaan maailmalla 
tunnettu Tanska on Euroopan hännillä jätteiden lajittelun ja kierrätyksen suhteen. Muovijätteestä 
vain kolmasosa kierrätetään. Konsulttiyhtiö McKinseyn arvion mukaan Tanska menettää vuosittain 
1,6 mrd. kruunua tuomalla maahan uutta muovia sen sijaan, että olemassa oleva muovijäte 
uusiokäytettäisiin. Hallituksen tavoitteena on luoda toimivat markkinat kierrätetyille ja kestäville 
muoveille.  
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kiertotalouteen-viela-matkaa-tanskassa/384951 

Tanska haluaa olla vihreä supervalta 
”Being green means business”, toteaa näyttelijä ja YK:n hyväntahdon lähettiläs Nicolai Coster 
Waldau ja katsoo videolta syvälle silmiin. Videossa käydään läpi vihreään energiantuotantoon 
siirtymisen välttämättömyyttä – ja tanskalaiseen tapaan – tähän liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia. 
Tanskan tavoitteena on hallituksen sanoin ”globaali vihreä johtajuus”. Pääministeri Mette 
Frederiksen ilmoitti New Yorkin ilmastohuippukokouksessa 23.9, että tanskalaiset eläkerahastot 
ovat sitoutuneet 350 miljardin kruunun ilmastoinvestointeihin seuraavien 10 vuoden aikana. 
https://blogit.ulkoministerio.fi/vapaastikaupasta/tanska-haluaa-olla-vihrea-supervalta/ 

TSEKKI 
Katsaus Tshekin talousnäkymiin 2019 
Tshekin talouden vahvaa kasvua ovat vauhdittaneet teollisuuden vienti ja kotitalouksien kulutus. 
Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä BKT kasvoi 2,8 % ja ennusteet povaavat kasvun 
jatkuvan seuraavan neljän vuoden ajan 2,2 % - 2,6 % vauhdilla. Työttömyysprosentti on EU:n 
alhaisimpia ja työvoimasta on pulaa. Tämä on johtanut keskipalkkojen huomattavaan nousuun 
viime vuosien aikana. Maan ulkomaankaupan kulmakivenä toimii autoteollisuus ja etenkin Skoda, 
joka valmistautuu tekemään suuria harppauksia sähköautotuotannossa. Tshekki tarvitsee 
panostuksia tutkimukseen, kehitykseen, innovaatioihin ja koulutukseen, jotta nykyisen kaltainen 
talouskasvu voidaan säilyttää. Valtiota uhkaa tikittävä eläkepommi ja julkisten menojen kasvu. 
Budjettialijäämään mietitään ratkaisuja, kuten mahdollista 7 % digiveroa suurille internetpalveluita  
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tarjoaville yrityksille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-tshekin-talousnakymiin-2019/384951 
 
Tshekin kansallinen tekoälystrategia 2019 
Tshekin kansallisen tekoälystrategian taustalla vaikuttaa EU:n yhteinen tekoälyjulistus. Strategian 
mukaan hallitus on sitoutunut tekemään Tshekistä yhden Euroopan innovaatiojohtajista tulevien 
kahdentoista vuoden aikana. Lisäksi Tshekki pyrkii tulemaan automaation mallimaaksi ennen EU-
puheenjohtajuuttaan vuonna 2022. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tshekin-kansallinen-tekoalystrategia/384951 
 
UKRAINA 
 

Ukrainan suhteet Venäjään eivät ole parantumassa 
Showmies Volodymyr Zelenskyi valittiin voitonriemuisasti Ukrainan uudeksi presidentiksi 
huhtikuussa. Sata päivää tulee täyteen ensi tiistaina 27. elokuuta. Vielä on vaikea ennustaa, 
pystyykö Ukrainan uusi presidentti toimimaan kotimaansa uudistajana. Selvää on kuitenkin, että 
suhteet Venäjään ovat vaikeammat kuin hän alun perin ajatteli.  
https://www.fiia.fi/julkaisu/volodymyr-zelenskyin-sata-ensimmaista-paivaa-vallassa 

  
VENÄJÄ 
Venäjän ulkomaankaupan kehitys vaisua Venäjän tullin mukaan vuoden ensineljänneksellä 
Venäjä vei tavaroita dollareissa mitattuna vain 1,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin (vuonna 2018 
vientitulot nousivat 25 %). Tavaratuonnin arvo dollareissa väheni 2,4 % (+4 % vuonna 2018). 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201920.pdf 

 
Dollari on edelleen yleisin laskutusvaluutta Venäjän ulkomaankaupassa Keskuspankin 
mukaan viime vuonna maan viennistä laskutettiin 67 % dollareissa, 17 % euroissa ja 14 % 
ruplissa. Dollarin osuus on vuodesta 2013 alkaen hitaasti supistunut ja euron sekä ruplan osuudet 
ovat hieman kasvaneet. Tuonnin laskutusvaluuttana dollarin osuus on perinteisesti ollut noin 40 %, 
euron 30 % ja ruplan 30 %. Nämä osuudet eivät viime vuosina ole suuresti muuttuneet. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201920.pdf 
 
Kuvan piirtäminen Venäjän julkisen sektorin mittavista hankinnoista on vaikeaa 
Finanssiministeriön mukaan julkinen sektori teki vuonna 2018 hankintaseurannan kattamia 
ostosopimuksia noin 24 000 mrd. ruplan eli noin 320 mrd. euron arvosta. Valtaosan hankinnoista 
tekevät julkiset laitokset ja yritykset. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201920.pdf  
                                  
BOFIT Venäjä-tietoisku 2019: Venäjä osana maailmantaloutta 
https://www.bofit.fi/fi/bofit/ajankohtaista/uutiset/2019/bofit-venaja-tietoisku-2019/  
 
Aleksanteri-foorumi: asiantuntemusta on, mutta miten sitä käytetään? Valtakunnallinen 
Aleksanteri-foorumi kokosi 180 Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaa toukokuiseen Helsinkiin 
kartoittamaan suomalaisen alueasiantuntijuuden tilaa, tarpeita ja tulevaisuutta. Yksi viesti nousi 
ylitse muiden: asiantuntijuus pitää paremmin tunnistaa, sitä tulee kehittää suunnitelmallisesti, ja se 
pitää saada käyttöön, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tämä onnistuu vain 
eri sektoreiden toimijoiden yhteistyötä vahvistamalla.  
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/korkeakoulu-tiedepolitiikka/aleksanteri-foorumi-asiantuntemusta-on-mutta-miten-sita-kaytetaan 
 
Venäjän talouskasvu on hidasta, mutta markkinat suuria Kulunut vuosikymmen on ollut 
Venäjän taloudessa vaihtelevan, mutta keskimäärin huomattavan hitaan kasvun aikaa. Vuosina 
2016 –2018 Venäjän bruttokansantuotteella mitattu talous kasvoi keskimäärin 1,4 % vuosittain. 
Samalla ajanjaksolla maailmantalouden vuosikasvu oli keskimäärin 3,6 %, ja EU-maidenkin 
talouskasvu noin 2,3 prosenttia vuosittain. Venäjän talouden kasvu on ollut hidasta myös muiden 
ylemmän keskitulon maiden kehitykseen verrattuna. Suuri osa ylemmän keskitulon maista on 
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onnistunut yhdistämään korkeahkon investointiasteen, panostukset koulutukseen ja 
terveydenhuoltoon sekä vientiponnistelut tavalla, joka tukee talouden kasvua. Venäjällä näin ei ole 
käynyt, eikä nopeaa muutosta ole näköpiirissä. 
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2019/venajan-talouskasvu-on-hidasta-mutta-markkinat-suuria/ 
 
Venäjän alkuvuoden talouskasvu jäi selvästi odotettua alhaisemmaksi 
Rosstatin alustavan arvion mukaan BKT kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 %, mikä 
on selvästi ennakoitua vähemmän. Venäjän keskuspankin viime vuoden lopun ennuste ennakoi 1–
1,5 %:n ja Bloombergin haastattelemat analyytikot 1,2 %:n kasvua. Talouskehitysministeriön 
kuukausittain päivitettävä ennuste ennakoi 0,8 %:n kasvua. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201921_1/ 
 
Družba-öljyputki saastui 
Valko-Venäjä ilmoitti 19.4. havainneensa Družba- eli Ystävyys-putkessa kulkevan raakaöljyn 
sisältävän suuren määrän orgaanisia klorideja. Toimitukset keskeytettiin muutaman päivän 
kuluessa, ja niitä on sittemmin voitu jatkaa vain osittain. Monet eurooppalaiset ostajat ovat 
turvautuneet varastoihinsa ja keskeyttivät maksut, kunnes korvauksista on sovittu. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201921_2/ 
 
Venäjän energiaturvallisuusdoktriini keskittyy hiilivetyihin ja korostaa 
tuonninkorvauspolitiikkaa Presidentti Putin hyväksyi viime viikolla (13.5.) päivitetyn 
energiaturvallisuusdoktiinin. Asiakirjassa listataan yleisellä tasolla energiaturvallisuuteen 
vaikuttavia haasteita ja uhkia sekä toivottuja politiikkatoimia. Energiaturvallisuuden katsotaan 
käsittävän sekä häiriöttömän energiajakelun maan sisällä että energiaviennin maan rajojen 
ulkopuolelle. Venäjälle energiaturvallisuus on kiinteä osa ulko-, budjetti- ja turvallisuuspolitiikkaa. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201921_3/ 
 
Venäjän teollisuustuotannon kasvu kiihtyi huhtikuussa 
Vuoden alkukuukausien hitaamman kasvun jälkeen teollisuustuotannon vuosikasvu kiihtyi 
huhtikuussa 4,6 prosenttiin. Tammi-huhtikuussa teollisuustuotanto kasvoi 2,8 % vuodentakaisesta. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201922.pdf 
 
Venäjän ja ulkomaiden suorien sijoitusten maarakenne elää 
Suorien sijoitusten virrat ovat etenkin Venäjälle suuntautuvien sijoitusten osalta supistuneet 
entisestään viime vuosina. Muiden EU-maiden kuin Kyproksen rooli sijoitusten välittömänä lähtö- 
tai kohdemaana on noussut.  Suurten EU-talouksien osuus on kuitenkin suhteellisen pieni. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201922.pdf 
 
Venäjän matkailupalvelukauppa kasvoi viime vuonna 
Venäjän keskuspankin mukaan venäläiset käyttivät vuonna 2018 ulkomaisiin matkailupalveluihin 
34 miljardin dollarin verran, eli 9 % enemmän kuin vuonna 2017. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201922.pdf 
 
Alkuvuonna Venäjän osakekurssit nousivat ja bondimarkkinat kasvoivat 
Sijoittajien kasvanut kiinnostus kehittyvien maiden markkinoihin on näkynyt Venäjän 
rahoitusmarkkinoilla. Alkuvuonna pörssien nousua ovat lisäksi tukeneet öljyn hinnan nousu ja 
odotukset suuryritysten hyvistä osingoista. Moskovan pörssin RTSI-osakeindeksi on noussut 
vuoden alusta noin 15 %, ja se on nyt alkuvuoden 2018 tasoilla. Markkinatilanteen parantuminen 
on lisännyt kiinnostusta myös yritysten ja etenkin valtion ruplavelkapapereihin. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201923.pdf   
  
Suorien sijoitusten virta ulkomailta Venäjälle on kohdistunut aiempaa harvemmille 
sektoreille Muutamana viime vuonna virta on keskittynyt kolmelle sektorille eli rahoitusalalle, 
energiakaivannaisiin − käytännössä öljyn ja kaasun tuotantoon − sekä jalostusteollisuuteen. 
Kaivannais- ja jalostusteollisuuden saamat suorat sijoitukset ovat kuitenkin vähentyneet selvästi 
kahtena viime vuonna. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201923.pdf  
  

https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2019/venajan-talouskasvu-on-hidasta-mutta-markkinat-suuria/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201921_1/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201921_2/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201921_3/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/21559955-2568507-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/21559956-2701210-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/21559954-515790-11840581
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201922.pdf
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/21688731-211079-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/21688735-1060448-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/21688735-1060448-11840581


31 
 

Venäjän valtaeliitin kilpailun vaikutusvallasta arvioidaan heijastuvan aiempaa enemmän 
instituutioiden toimintaan ja välillisesti talouteen 
Duuman entistä aloitteellisempi rooli lainsäädäntötyössä sekä turvallisuuspalveluiden ja 
valtionyritysten aiempaa kiivaampi keskinäinen kilpailu ovat asiantuntijoiden mukaan esimerkkejä 
Venäjän muuttuvasta sisäisestä voimatasapainosta, joka heijastelee eliitin kulissien takaista 
kilpailua ja varautumista Putinin presidenttikauden päättymiseen vuonna 2024.  
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201923.pdf   
  
Kuva venäläisten kotitalouksien menoista koheni tilastouudistuksessa 
Uusien tietojen mukaan kotitalouksien reaalitulojen suuri supistuminen viime vuosina oli hieman 
lievempi kuin aiempien tietojen mukaan. Kuva tavaroiden ja palvelujen ostoihin käytettyjen 
reaalisesta kehityksestä parani myös hieman. Tiedot ostosmenojen nimellistasosta vuosina 
2013−2018 kuitenkin hyppäsivät peräti 7 %, mikä voi myöhemmin johtaa kotitalouksien kulutuksen 
ja BKT:n tasoa koskevien tietojen nousuun. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201924.pdf 
 
Venäjän ja Kiinan presidentit vakuuttivat Pietarin talousfoorumissa tiivistävänsä maiden 
taloussuhteita Presidentti Putin kritisoi kovasanaisesti Yhdysvaltojen viimeaikaisia 
kauppapoliittisia toimia ja nosti pakotteet kiinalaista teknologiajätti Huaweita vastaan esimerkiksi 
taloudellisesta itsekkyydestä. Hän varoitti vapaakauppaan pohjautuvan maailmanjärjestyksen 
murentumisen uhkaavan talouskehityksen ohella maailmanpoliittista vakautta. Kiinan presidentti Xi 
Jinping kertoi omassa puheenvuorossaan Venäjän ja Kiinan päässeen yhteisymmärrykseen 
joistakin Silkkitie-projektin ja Euraasian talousliiton yhteensovittamiseen liittyvistä kysymyksistä. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201924.pdf 
  
Virkaa tekevä presidentti Tokajev valittiin Kazakstanin presidentiksi 
Kasym-Žomart Tokajevin ilmoitettiin saaneen 9.6. pidetyissä vaaleissa 71 % äänistä. Vaalit 
järjestettiin vuoden etuajassa, sillä Kazakstania kolme vuosikymmentä hallinnut Nursultan 
Nazarbajev ilmoitti maaliskuussa luopuvansa presidentin virasta. Parlamentin ylähuoneen 
puhemiehenä toiminut Tokajev ryhtyi silloin toimittamaan presidentin virkaa vaaleihin asti. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201924.pdf 
  
Venäjän keskuspankki alensi avainkorkoa 
Korkokokouksessaan (14.6.) keskuspankki alensi markkinaodotusten mukaisesti avainkorkoa 0,25 
prosenttiyksiköllä. Uusi avainkorko on 7,5 %. Päätöstään keskuspankki perusteli inflaation 
hidastumisella ja alkuvuoden ennakoitua laimeammalla talouskasvulla. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201925.pdf  
  
Kulutusluottojen nopea kasvu herättää huolta Venäjällä 
Keskuspankin ennakkotietojen mukaan kotitalouksille myönnettyjen lainojen kannan vuosikasvu on 
alkuvuonna kiihtynyt entisestään. Huhtikuussa lainakanta kasvoi 24 prosenttia, kun viime vuoden 
keväällä vuosikasvu oli alle 20 %. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201925.pdf  
 
Venäjällä työllisiä ja työttömiä entistä vähemmän 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) menetelmillä tehdyn Rosstatin työvoimakyselyn mukaan 15−72-
vuotiaiden työllisten määrä väheni tammi-maaliskuussa noin prosentilla vuodentakaisesta. 
Työttömien määrän supistuminen jatkui jo kolmatta vuotta. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201925.pdf  
  
Ensimmäisellä neljänneksellä Venäjän talouskasvua kannattelivat kaivannaiset ja muutama 
palveluala Rosstatin tuoreen tilastojulkaisun mukaan Venäjän kausitasoitettu bruttokansantuote 
supistui tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. 
Tätä ennen kausitasoitettu bruttokansantuote oli kasvanut lähes keskeytyksettä vuoden 2016 
puolivälistä. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Venäjän bruttokansantuote oli 1,8 % 
vuoden 2014 tason yläpuolella. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201926.pdf 
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Venäjä pyrkii vahvistamaan tuonninkorvauspolitiikkaansa 
Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö julkaisi helmikuussa julkisyhteisöjen hankintoja rajoittavan 
asetusluonnoksen. Sen mukaan valtiollisten tahojen on ostettava tietokoneet, viestintävälineet ja 
kodinkoneet kotimaisilta tuottajilta, jos näillä on myydä sopivia tuotteita. Kotimaiseksi tuottajaksi 
lasketaan vähintään puoliksi venäläisten omistamat yhtiöt. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201926.pdf 
 
Venäjä keskeyttää lennot Georgiaan 8.7. alkaen 
Presidentti Putin allekirjoitti 21.6. määräyksen lentojen keskeyttämisestä maiden välillä vedoten 
kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen. Tuhannet osoittivat mieltään Georgian pääkaupunki 
Tbilisissä viime viikolla, kun venäläinen duumanedustaja piti puheen Georgian parlamentissa 
ortodoksimaiden parlamentaarisen neuvoston kokouksessa. Georgian ja Venäjän suhteet ovat 
tulehtuneet vuoden 2008 sodan jäljiltä, eikä mailla ole diplomaattisia suhteita. Turismi ja 
kaupankäynti ovat silti jatkuneet vilkkaina. 
 https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201926.pdf 
 
Venäjällä väestö supistuu, vanhenee ja pakkautuu kaupunkeihin 
YK:n uusimman väestöennusteen mukaan Venäjän väkiluku laskee nykyisestä 146 miljoonasta 
reiluun 135 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Ennuste ulottuu vuosisadan loppuun, mutta 
virhemarginaali pitkän aikavälin ennusteissa on huomattava. Ennuste arvioi Venäjän väkiluvuksi 
vuosisadan lopussa 126 miljoonaa ihmistä. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201927.pdf   
  
OPEC+ jatkaa tuotannonrajoituksia 
Alkuviikolla OPEC+:ksi kutsuttu öljyntuottajavaltiojoukko sopi tuotannonrajoitusten jatkamisesta 
ensi vuoden huhtikuuhun asti.  https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201927.pdf   
 
Suomalaisyritykset epäilevät Venäjän-markkinoita, vaikka riskit olisivat hallittavissa 
luottovakuutuksilla 
Venäjälle viime aikoina investoineita suomalaisyrityksiä yhdistää yksi asia: kokemus. Yrityksillä on 
lähes poikkeuksetta entuudestaan vankka Venäjän-kaupan osaaminen ja tunnettuus Venäjän-
markkinoilla. Säilyttääkseen markkinaosuutensa Venäjällä, monet yritykset ovat olleet pakotettuja 
osittaiseen tuotannon siirtoon. Sitä vastoin uudet start-upit jättävät useimmiten 
kansainvälistymisessään Venäjän väliin ja tähtäävät vain länsimarkkinoille.  
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/suomalaisyritykset-epailevat-venajan-markkinoita-vaikka-riskit-olisivat-hallittavissa-
luottovakuutuksilla 
 
Nokia toimittaa televerkkoja Argentiinaan – rahoituksella tärkeä rooli kaupan syntymisessä 
Suomalainen Nokia Solutions and Networks Oy toimittaa televerkkolaitteita ja niihin liittyviä 
palveluita suurelle argentiinalaiselle matkapuhelinoperaattorille. Ostajana on Argentiinassa ja 
Paraguayssa toimiva matkapuhelinoperaattori Telecom Argentina. Yhtiö on yksi Argentiinan 
isoimpia yksityisen sektorin yrityksiä. Nokian toimittamien 3G- ja LTE-televerkkojen ansiosta 
Argentiinan tietoliikenneyhteydet sekä kuluttaja- että yrityssektorilla laajenevat ja paranevat. 
https://www.finnvera.fi/vienti/vientitakuutoiminta/taatut-kaupat/taatut-kaupat/nokia-toimittaa-televerkkoja-argentiinaan-rahoituksella-
tarkea-rooli-kaupan-syntymisessa 
 
Venäjän taloudessa kasvanut lähinnä yksityinen kulutus Rosstatin tuoreiden tietojen mukaan 
ensimmäisen neljänneksen vaisu BKT-lukema (kasvua 0,5 % vuodentakaisesta) johtui siitä, että 
sekä kotimainen kysyntä että vienti kehittyivät samanaikaisesti huomattavasti aiempaa heikommin. 
Arvonlisäveron korotus vuoden alussa on osaltaan painanut kertaluonteisesti kotimaista kysyntää 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201928.pdf  

Venäjän ulkomaankauppa supistunut hieman Keskuspankin maksutasetietojen mukaan 
Venäjän tulot tavaroiden ja palvelujen viennistä vähenivät vuoden toisella neljänneksellä pari 
prosenttia vuodentakaisesta. Tilanne oli tällainen viimeksi vuoden 2016 syksyllä. Vientitulojen 
supistuminen juontuu lähinnä energiasektorilta, jonka vientihinnat ovat tänä vuonna olleet 
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alempana kuin vuotta aiemmin. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201928.pdf  

Yksityisen pääoman virta Venäjältä ulkomaille lisääntynyt Alustavien maksutasetietojen 
mukaan pääomavirrat Venäjän yksityisen sektorin ja ulkomaiden välillä suuntautuivat 
kokonaisuutena nettomääräisesti edelleen tuntuvasti ulkomaille tämän vuoden toisella 
neljänneksellä. Nettovirta ulkomaille syveni viimeisen neljän neljänneksen osalta lähes viiteen 
prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tämä johtui lähinnä pankkisektorin pääomavirroista, kun taas 
yrityssektorin ulkomaille suuntautuva nettopääomavirta pysyi noin kahdessa prosentissa BKT:stä. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201928.pdf  

Venäjän federaatiobudjetti runsaasti ylijäämäinen Budjetin tulot lisääntyivät tammi-kesäkuussa 
nimellisruplissa 10 % vuodentakaisesta. Tulojen kasvutahti oli varsin hyvä sikäli, että öljy- ja 
kaasuverotulojen huikea vientihinnoista tullut nousu on takana. Öljy- ja kaasuverotuloja kertyi 
tammi-kesäkuussa enää vain 5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Budjetin muut tulot lisääntyivät 
14 %, mitä hieman tuki vuoden alussa korotetusta arvonlisäverosta kertyvien tulojen tuloutuminen 
budjettiin toisella neljänneksellä. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201929.pdf    

Družba-öljyputken toimitukset palautuivat täysimääräisiksi heinäkuun alussa Putki saastui 
huhtikuun alussa, kun öljyn joukkoon päätyi öljynporauksen apuna käytettäviä klorideja (ks. 
Viikkokatsaus 21/2019).https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201929.pdf  
 
Venäjän osuus maailman öljyn, kaasun ja hiilen tuotannosta pysyi ennallaan viime vuonna 
British Petroleumin (BP) tilastokirjan mukaan Venäjän osuus maailman viime vuoden öljyn 
tuotannosta oli 13 %, kaasun tuotannosta 17 % ja hiilentuotannosta 6 %. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201929.pdf    

Kansainvälinen valuuttarahasto laski Venäjän kasvuennustetta Äskettäin julkaistussa 
päivityksessä World Economic Outlook -julkaisuun Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) laski 
Venäjän tämän vuoden bruttokansantuotteen kasvuennusteen 1,2 prosenttiin. Huhtikuussa 
kasvuennuste oli vielä 1,6 %. Ennustepäivityksen mukaan ensi vuonna kasvu olisi 1,9 %. Venäjän 
Artikla IV konsultaatioiden yhteydessä IMF arvioi kasvun kiihtyvän vuonna 2020 ns. kansallisten 
projektien nostaessa julkisia investointeja. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201930.pdf     

Venäjän talouden kasvuvauhti jäi vaimeaksi alkuvuonna Viime vuonna Venäjän BKT kasvoi yli 
2 %, mutta kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu hiipui 0,5 prosenttiin (ks. 
Viikkokatsaus 21/2019 ). Tuoreet tiedot kesäkuulta viittaavat tehdasteollisuuden kasvun piristyneen 
toisella neljänneksellä 3 prosenttiin, mutta muilla talouden sektoreilla kasvun voimistumista ei juuri 
näy. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201930.pdf     

Taloudelliset erot Venäjän miljoonakaupunkien välillä ovat merkittävät Venäjällä on 16 yli 
miljoonan asukkaan kaupunkia, joista Moskovan ja Pietarin jälkeen viisi väkirikkainta ovat 
Novosibirsk, Jekaterinburg, Nižni Novgorod, Kazan ja Tšeljabinsk. Miljoonakaupungeissa asuu 
yhteensä 34,5 miljoonaa ihmistä (24 % väestöstä), joista 16,5 miljoonaa asuu muualla kuin 
Moskovassa tai Pietarissa. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201930.pdf     

Venäjän keskuspankki laski avainkorkoa, inflaatio-näkymä maltillinen Keskuspankki alensi 
26.7. ennakko-odotusten mukaisesti avainkorkoaan jälleen 0,25 prosenttiyksiköllä, joten korko on 
29.7. alkaen 7,25 %. Edellinen koronlasku tapahtui kesäkuussa. Sitä ennen keskuspankki nosti 
korkoa vuoden 2018 loppupuoliskolla. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201931.pdf  

Venäjä pyrkii edistämään ruplan asemaa lieventämällä vientitulojen kotiutusvelvoitteita 
Asiaa koskeva tuore lakimuutos kattaa ruplamääräiset vientisopimukset sikäli, kun sopimukset 
edellyttävät myös vientikaupan maksuja ruplissa. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201931.pdf  
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Venäjän keskiluokka on suuri, mutta ei varakas Venäjän suurimman yksityisen liikepankin, Alfa 
Bankin selvitys arvioi Venäjän keskiluokan kooksi 30 % väestöstä eli noin 43 miljoonaa ihmistä. 
Suurimmillaan keskiluokka oli vuonna 2014, jolloin keskiluokkaan kuului 37 % väestöstä. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201931.pdf 
 
Venäjällä valtion vararahastoon siirrettiin vuoden 2018 suuret ylimääräiset öljyverotulot 
Kansallisen hyvinvoinnin rahastoon talletettiin heinäkuussa yli 65 mrd. dollaria, joka on noin 4 % 
suhteessa BKT:hen. Rahastossa oli 1.8. varoja yli 124 mrd. dollaria (yli 7 % BKT:stä). Varoista 
likvidejä oli 99 mrd. dollaria (5,7 % BKT:stä), jotka ovat talletettuina keskuspankissa 
ulkomaanvaluuttoina. Loput varat ovat kiinni mm. investointihankkeisiin myönnetyissä luotoissa. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201932.pdf   

Venäjän valuuttavaranto jatkaa kasvuaan Keskuspankin valuutta- ja kultavaranto on kasvanut 
tänä vuonna nopeasti. Varanto oli 1.8. noin 520 mrd. dollaria, joka vastaa puolentoista vuoden 
tavaroiden ja palvelujen tuontia. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201932.pdf  

Tuoreet selvitykset arvioivat Keski-Aasian väylähankkeita Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön (OECD) alaisen Kansainvälisen kuljetusfoorumin (ITF) selvitys arvioi Keski-
Aasian asemaa Euraasian mantereen yhtenä solmukohtana. Maailmanpankin selvitys puolestaan 
arvioi Kiinan käynnistämää Uusi silkkitie -hanketta kokonaisuutena. Molemmat näkevät mantereen 
ylittävät maayhteydet merkittävinä mutta eivät mullistavina. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201932.pdf  

Yhdysvallat asetti uusia Venäjän vastaisia pakotteita Presidentti Trump allekirjoitti elokuun 
alussa asetuksen, jonka mukaan yhdysvaltalaiset rahoituslaitokset eivät saa 26.8. alkaen osallistua 
Venäjän valtion uusien ulkomaanvaluuttamääräisten velkakirjojen liikkeellelaskuihin. Lisäksi 
asetuksessa todetaan Yhdysvaltojen vastustavan kansainvälisten rahoituslaitosten tukea 
Venäjälle. Toimien perusteena on Yhdysvaltojen kemiallisten ja biologisten aseiden valvontaa 
koskeva laki, jota Venäjän katsotaan rikkoneen Englannin Salisburyssä tapahtuneessa novitshok-
myrkytyksessä maaliskuussa 2018. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201933.pdf  

Kreml asettaa alueiden johtajille tiukkoja tavoitteita Keväällä voimaan tulleen asetuksen 
mukaisesti aluejohdon työtä mitataan 14 eri mittarilla. Talouden mittareista kärkeen nousevat 
yksityissektorin työpaikkojen määrä, pk-yritysten määrä ja työn tuottavuus. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201933.pdf 
 
Venäjän ja IMF:n vuosikonsultaatioissa jälleen esillä talouden vakauden säilyttäminen ja 
uudistustarpeet Kansainvälinen valuuttarahasto IMF toteaa Venäjän BKT:n kasvaneen 0,5 % 
vuodessa vuosina 2014−2018 kasvutahdin oltua muissa nousevissa G20-maissa sekä EU:n 
11 uudemmassa jäsenmaassa keskimäärin yli 3 % vuodessa. Ulkomaiden pakotteiden IMF arvioi 
alentaneen Venäjän BKT:n kasvua näinä vuosina 0,2 prosenttiyksiköllä vuodessa ja öljyn hinnan 
putoamisen 0,6 prosenttiyksiköllä vuodessa 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201933.pdf  

Venäjän talouden kasvu pysynyt hitaana BKT:n kasvu vuodentakaisesta oli Rosstatin alustavan 
arvion mukaan vuoden toisella neljänneksellä 0,9 %. Kun BKT kasvoi ensimmäisellä 
neljänneksellä 0,5 %, tammi-kesäkuun kasvuksi muodostui 0,7 %. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201934.pdf 

Venäjän tavarakaupan kehitys on edelleen vaisua Venäjän tullin mukaan vuoden toisella 
neljänneksellä Venäjän tavaratuonnin arvo dollareissa oli 3 % pienempi kuin vuotta aiemmin. 
Venäjän tavaraviennin arvo oli 9 % pienempi. Tuonnin aiempi kiivas kasvu alkoi tasaantua jo viime 
vuonna. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201934.pdf  

Venäjällä julkisen talouden menot kasvaneet maltillisesti Konsolidoituun budjettiin (eli 
federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetteihin) kertyi tammi-
kesäkuussa tuloja yli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Budjetin menojen kasvu pysyi 
suunnilleen samana kuin kolmena edellisenä vuonna eli noin viidessä prosentissa, joka on vain 
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hieman inflaatiota nopeampi tahti. Tulojen kova nousu ja menojen toistaiseksi suhteellisen hidas 
kasvu lisäsivät edelleen budjetin ylijäämää. Viimeisen 12 kuukauden ylijäämä oli kesäkuussa lähes 
4 % BKT:stä. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201934.pdf 

Venäjällä investointikehitys vaihtelee sektoreittain Investointien kasvu vuodentakaisesta hiipui 
tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 0,6 prosenttiin eli hitaimmaksi sitten kasvun pysähdyksen 
vuonna 2016. Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinnit vähenivät noin prosentin. 
Myös vuosina 2017−18 nämä investoinnit lisääntyivät selvästi hitaammin kuin muut investoinnit. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201936.pdf 
 
Venäjä keventää viisumikäytäntöjään Ulkomaiset vierailijat voivat vierailla Pietarissa ja 
kaupunkia ympäröivällä Leningradin alueella lokakuun alusta alkaen ilmaisella elektronisella 
viisumilla. E-viisumi ei tämän hetken tietojen mukaan ehkä koske Suomen ja Venäjän välillä 
liikennöiviä junavuoroja. Tarkka lista e-viisumin piiriin kuuluvista maista on vielä julkaisematta. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201936.pdf 
 
Suomen ja Venäjän välinen kauppa hiipuu Suomen tullin mukaan vuoden 2019 ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana Suomesta Venäjälle vietyjen tavaroiden arvo (1,8 mrd. euroa) oli 10 % 
suurempi ja Venäjältä Suomeen tuotujen tavaroiden arvo (4,5 mrd. euroa) prosentin pienempi kuin 
viime vuonna vastaavana aikana. Tänä vuonna saaduista vientituloista kuitenkin huomattava osa 
muodostuu Nordstream 2 -kaasuputkihankkeeseen liittyvistä kertaluonteisista putkitoimituksista, ja 
muu vienti väheni hieman. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201936.pdf 
 
Venäjällä kansallisten hankkeiden toteutus etenee vähitellen Vuosille 2019−2024 
kolmeentoista kansalliseen hankkeeseen on kaavailtu kokonaisrahoitusta yli 3 % suhteessa näille 
vuosille ennustettuun BKT:hen. Tähän sisältyy presidentti Putinin toukokuun 2018 
virkaanastujaisukaasin hankkeisiin määräämä lisäsumma (noin 1 % BKT:stä). 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201935.pdf 

Venäjän keskuspankki alensi avainkorkoa ja ennusteita Keskuspankki päätti 6.9. laskea 
avainkorkoaan jo kolmannen kerran kesäkuusta alkaen 0,25 prosenttiyksiköllä. Tätä markkinat 
myös odottivat. Korko on 9.9. alkaen 7 %. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201937.pdf   

Ruplan kurssi ja öljyn hinta heikentyneet alkuvuoden vahvistumisen jälkeen Ruplan kurssi ja 
öljyn hinta vahvistuivat alkuvuonna. Viime kuukausina molemmat ovat heikentyneet, mutta ruplan 
dollarikurssi on edelleen 6 % ja Urals-öljyn dollarihinta 23 % korkeampi kuin vuoden alussa. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201937.pdf   

Venäjän ja Intian johtajat keskustelivat taloussuhteista Vladivostokissa Syyskuun 4.−6. 
järjestetyn Venäjän Itäisen talousfoorumin päävieraat olivat Japanin, Intian, Mongolian ja Malesian 
johtajat. Kahdenkeskisessä tapaamisessa Venäjän presidentti Putin ja Intian pääministeri Modi 
keskustelivat yhteistyöstä ja allekirjoittivat sopimuksia. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201937_3/   

Rakentamisen kasvu hiipuu Venäjällä Vuonna 2018 rakentamisen (rakennustuotannon 
kiinteähintaisen volyymin) vuosikasvu oli 5,3 %, mutta tänä vuonna rakentamisen kasvu vaikuttaa 
pysähtyneen täysin. Tammi-kesäkuussa rakentamisen volyymi kasvoi vain 0,1 % 
vuodentakaisesta. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201938.pdf 
 
Venäjän kilpailuvirastolla riittää työsarkaa Kilpailuviraston (FAS) johtaja Igor Artemjev esitteli 
hiljattain hallituksen kokouksessa FAS:n mittavan 13. vuosiraportin. Se kattaa mm. valtion ja 
valtionyritysten hankinnat, pääsyn luonnollisten monopolien palveluihin, 
kilpailunrajoitussopimukset, tavarapörssit, säännellyt hinnat, kansalliset hankkeet, 18 sektoria sekä 
FAS:n kilpailun kehittämissuunnitelman 2018−2020. Suunnitelman pohjalta on määritetty toimet 
maan kaikille alueille ja edelleen paikkakunnille. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201938.pdf 
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Venäjä ja Valko-Venäjä suunnittelevat taloudellisen yhdentymisen syventämistä Syyskuun 
alussa Venäjän pääministeri Medvedev ja Valko-Venäjän pääministeri Rumas allekirjoittivat 
toimintasuunnitelman taloudellisen yhdentymisohjelman valmistelemiseksi. Ohjelman on määrä 
valmistua presidenttien allekirjoitettavaksi joulukuussa. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201938.pdf 
 
Venäjä ilmoitti ratifioivansa Pariisin ilmastosopimuksen Venäjä on Kiinan, Yhdysvaltojen ja 
Intian jälkeen maailman neljänneksi suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen lähde. Venäjä liittyi 
Pariisin ilmastosopimukseen vuonna 2015, mutta sopimus on jätetty ratifioimatta. Tällä viikolla 
Venäjä ilmoitti viimein ratifioivansa sopimuksen. Ilmastosopimuksen toteuttamista tukeva 
lainsäädäntö on tarkoitus saada Duuman käsiteltäväksi vielä tämän vuoden puolella.  
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201939.pdf 

Venäjällä käydään jo keskustelua valtion vararahaston varojen tulevasta käytöstä Keskustelu 
on kohdistunut kansallisen hyvinvoinnin rahaston likvidien varojen sijoittamiseen siinä vaiheessa, 
kun likvidit varat ylittävät niille asetetun tavoitekoon. Rahaston varoja voidaan 
budjettilainsäädännön pohjalta käyttää esimerkiksi kotimaisten investointihankkeiden 
luotottamiseen (mutta ei budjettimenojen kattamiseen), kun rahaston likvidien varojen määrä ylittää 
7 % BKT:stä. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201939.pdf  
 
Venäjällä on uusia ongelmia vaaleissa - taustalla puoluesysteemin kriisi Venäjän 
tämänvuotiset aluevaalit ovat olleet viimevuotisten vaalien toisinto. Syyskuussa aluevaaleissa 
valittiin peräti 16 kuvernööriä. Vaikka Kreml vältti vuoden 2018 virheet estämällä kuveröörien 
valinnoissa riskialttiit toiset kierrokset, katveeseen jäivät nyt valtuustojen ja alueiden lakiasäätävien 
kokousten vaalit. Kesän tapahtumat Moskovassa osoittivat, etteivät aiemmat keinot estä 
vähäpätöisinä pidettyjen valtuustovaalien muodostumista laajamittaiseksi poliittiseksi kriisiksi. 
Ongelmien keskiössä on puolueiden kriisi, ja uudeksi haasteeksi on kehkeytynyt puolueiden 
ulkopuolisten ehdokkaiden tarjonta ja kontrollointi. https://www.fiia.fi/julkaisu/venajan-aluevaalit 

Ulkoministeriö selvitti: Valtaosa venäläisistä suhtautuu Suomeen myönteisesti  
Suomen Moskovan-suurlähetystö ja Pietarin pääkonsulaatti teettivät kesällä 2019 tutkimuksen, 
jossa selvitettiin venäläisten mielikuvia Suomesta. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Levada Market 
Research ja siihen vastasi yhteensä 1 600 henkilöä eri puolilta Venäjää. Tutkimus tehtiin nyt toista 
kertaa – edellisen kerran se toteutettiin kesällä 2017. Tänä vuonna tutkimus toteutettiin 
erilliskyselynä myös Pietarissa ja Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella. 
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ulkoministerio-selvitti-valtaosa-venalaisista-suhtautuu-suomeen-
myonteisesti   
 
BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvun jäävän tänä vuonna yhteen prosenttiin 
Venäjän talouskasvun kiihtyminen viime vuonna 2,3 prosenttiin perustui osin tilapäisille tekijöille, ja 
kasvun odotettiin hidastuvan selvästi tänä vuonna. Rosstatin ensimmäinen arvio kuluvan vuoden 
alkupuoliskon kasvuvauhdista (0,7 %) osoittaa kasvun hidastuneen jopa ennakoitua enemmän. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201940.pdf 
  
Venäjällä julkisen budjettitalouden linjaukset vuosille 2020−2022 merkitsevät elvytystä 
Finanssiministeriön linjaukset kattavat koko konsolidoidun budjetin eli federaatiobudjetin ja valtion 
kolmen sosiaalirahaston budjetit. Kaikkien neljän luonnokset hallitus lähetti vastikään duuman 
käsittelyyn kuten myös arvionsa alue- ja kuntabudjeteista. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201940.pdf    
   
Venäjän valuuttavaranto paisunut suuremmaksi kuin vuosiin 
Syyskuun lopussa valuuttavarannon arvo (ml. kulta) oli 531 mrd. dollaria. Yhtä suuri 
valuuttavaranto on ollut edellisen kerran vuonna 2013. Tänä vuonna varanto on kasvanut runsaalla 
60 mrd. dollarilla lähinnä keskuspankin finanssiministeriölle tekemien valuuttaostojen vuoksi. Myös 
kullan hinnan nousu on pönkittänyt valuuttavarannon arvoa. Kullan osuus varannosta on 20 %.  
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201941.pdf  
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Venäjä ja Turkki haluavat lisätä kansallisten valuuttojen käyttöä keskinäisissä suhteissaan 
Maat allekirjoittivat lokakuun alussa sopimuksen, jonka tavoitteena on mm. lisätä kansallisten 
valuuttojen käyttöä maiden välisessä kaupassa, laajentaa venäläisen MIR-maksukortin 
käyttömahdollisuuksia Turkissa ja liittää turkkilaisia pankkeja Venäjän kansalliseen SPFS-
maksujärjestelmään. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201941.pdf   
  
Venäjä ratifioi Kaspianmeren jakoa koskevan sopimuksen 
Jo kaksi vuosikymmentä Kaspianmeren rantavaltiot eli Venäjä, Kazakstan, Turkmenistan, Iran ja 
Azerbaidžan ovat neuvotelleet aluevesirajoista ja luonnonvarojen käyttöoikeuksista.  Elokuussa 
2018 valtioiden päämiehet allekirjoittivat niitä koskevan sopimuksen. Venäjän parlamentti hyväksyi 
sopimuksen ratifioivan lain tänä vuonna 19.9., ja Venäjän presidentti allekirjoitti sen 1.10. 
Sopimukselta puuttuu vielä Iranin ratifiointi. Sen on uumoiltu tapahtuvan tänä vuonna.  
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201941.pdf   
  
Venäjällä keskeneräisten investointien seuranta on vaikeaa 
Valtiontalouden tarkastusviraston tuore selvitys toteaa, että tietoja keskeneräisistä investoinneista 
kerää usea viranomainen. Rosstat laatii niistä kattavia tietoja kansantalouden tilastoja varten, 
mutta se on ilmoittanut keväällä 2018 tehdyn päätöksen mukaisesti lopettaneensa näiden 
erillistietojen työstämisen. Niiden mukaan koko talouteen kertyneiden keskeneräisten investointien 
arvo suhteessa kiinteän pääoman kannan arvoon on pysynyt lähes ennallaan tällä 
vuosikymmenellä (Rosstatin tilastoissa kummankin kannan arvoa korjataan vuosittain mm. hintojen 
nousuun pohjautuvalla arviolla arvonnoususta). Investointien arvo suhteessa pääomakantaan oli 
vuoden 2016 lopussa 6−7 %. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201941.pdf   
 
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) laski maailmantalouden kasvuennustettaan 
Tuore ennuste odottaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 3 prosenttiin ja kiihtyvän 
jälleen ensi vuonna 3,4 prosenttiin. Kasvun kiihtyminen vuonna 2020 johtuu EU-maiden sekä 
joidenkin nousevien talouksien, kuten Intian ja Brasilian, nopeutuvasta kasvusta. Näin ollen 2019 
jäisi tällä erää hitaimman kasvun vuodeksi. Kasvun odotetaan jatkuvan noin 3,6 prosentin vauhtia 
vuosien 2021 ja 2024 välillä. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201942.pdf 
 
Venäjän tuonti kääntyi kasvuun, pääomavirrat maltillisia 
Alustavien maksutasetietojen mukaan Venäjän tavara- ja palvelutuonnin dollarimääräinen arvo 
kasvoi heinä-syyskuussa 4 % vuotta aiemmasta. Vielä vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuonnin 
arvo supistui hieman. Tavara- ja palveluviennin arvo supistui heinä-syyskuussa 7 % vuotta 
aiemmasta matalamman öljyn hinnan painamana. Samalla vaihtotaseen ylijäämä supistui vuotta 
aiempaan verrattuna. Viimeisten neljän neljänneksen yhteenlaskettu vaihtotaseen ylijäämä oli 96 
mrd. dollaria (lähes 6 % BKT:stä). https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201942.pdf 
  
Venäjällä kolmanneksen työllisistä arvioidaan osallistuvan harmaille työmarkkinoille 
Venäjän kansantaloustieteen akatemian tuoreen kyselyn mukaan noin 25 miljoonaa venäläistä on 
mukana harmailla työmarkkinoilla (työskentelevät täysin ilman virallista työsopimusta, saavat osan 
palkastaan pimeästi tai tekevät pimeitä lisätöitä). Kyselyn mukaan harmaille työmarkkinoille 
osallistuvien osuus on supistunut parin viime vuoden aikana selvästi, mikä johtuu lähinnä pimeiden 
lisätöiden merkityksen laskusta. Venäläiset tekevät huomattavasti vähemmän pimeitä lisätöitä niitä 
koskevien työmahdollisuuksien vähäisyyden vuoksi. Sitä vastoin kokonaan harmailla markkinoilla 
työskentelevien määrä ei kyselyn mukaan ole juuri muuttunut viime vuosina. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201942.pdf 
  
Venäjällä kansallisten hankkeiden toteutus etenee vähitellen Vuosille 2019−2024 
kolmeentoista kansalliseen hankkeeseen on kaavailtu kokonaisrahoitusta yli 3 % suhteessa näille 
vuosille ennustettuun BKT:hen. Tähän sisältyy presidentti Putinin toukokuun 2018 
virkaanastujaisukaasin hankkeisiin määräämä lisäsumma (noin 1 % BKT:stä). 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201935.pdf 
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Venäjän taloudessa hetkellinen piristyminen   Heinä-syyskuun talousluvut olivat yllättävän 
vahvoja, mutta vahvuus jäänee lyhytaikaiseksi. Kasvua vetivät teollisuustuotanto (+ 3 %) ja 
maatalous (+ 5 %). Ennakoivien indikaattoreiden pohjalta teollisuuden loppuvuoden kehitys ei 
kuitenkaan näytä valoisalta, sillä mm. varastojen arvioidaan olevan historiallisen korkealla tasolla. 
Rakentaminen ja kuljetukset pysyivät lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201943.pdf 
 

Venäjän federaatiobudjetin suuri ylijäämä kääntyi laskuun Käänne tuli vuoden kolmannella 
neljänneksellä, joskin ylijäämä oli viimeisen 12 kuukauden jaksolla edelleen suuri eli lähes 3 % 
BKT:stä. Käänne johtui sekä tuloista että menoista. Budjetin tulot nimellisruplissa olivat enää noin 
2 % vuodentakaista suuremmat nousun oltua vuoden ensipuoliskolla 10 %. Menojen vuosikasvu 
nopeutui odotetusti 16 prosenttiin vuoden ensipuoliskon noin 1 prosentista. 
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201943.pdf 

Tulokehitys heikkoa Venäjällä viime vuosina Venäläisten reaaliset käytettävissä olevat tulot 
ovat tänä vuonna kasvaneet hieman, mutta vuosien heikon kehityksen vuoksi ne ovat yhä noin 
vuoden 2011 tasolla. Venäläisten keskitulot ovat noin 35 000 ruplaa (500 euroa) kuukaudessa, kun 
keskimääräinen kuukausipalkka on 45 000 ruplaa (640 euroa) ja keskimääräinen kuukausieläke 14 
200 ruplaa (200 euroa). https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201943.pdf 

Oikeuslaitoksen heikkous edesauttaa pelon politiikkaa Venäjällä 
Venäjällä yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut. Tänä vuonna hallinto on joutunut perääntymään 
joistakin tavoitteistaan, kun eri etu-ja ammattiryhmien solidaarisuus hallinnon mielivaltaa vastaan 
on voimistunut. Hallinnon autoritäärisen politiikan tavoitteena on osoittaa yhteiskunnalle, että ei-
toivottu  kansalaistoiminta voi aiheuttaa vakavia seuraamuksia. Heikot instituutiot, erityisesti 
oikeuslaitoksen voimattomuus, ovat palvelleet Bolotnajan pidätyksistä vuonna 2012 alkanutta 
pelon politiikkaa. Hallinnon toimet alkavat kuitenkin menettää pelotevaikutustaan, mikäli varoittavia 
esimerkkejä ilmaantuu liikaa. https://www.fiia.fi/julkaisu/glitches-in-the-kremlins-politics-of-fear 
 

VIRO 

Viron talouskasvu hidastuu, huolina työvoimapula ja nopea palkkojen nousu 
Viron viime vuosien nopean talouskasvun ennustetaan hidastuvan tulevina vuosina. Tällä hetkellä 
palkat nousevat nopeammin kuin tuottavuus, mikä heikentää Viron kansainvälistä kilpailukykyä. 
Työvoimapulan ratkaiseminen vaatisi aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa, mille ei tällä hetkellä ole 
poliittisia edellytyksiä. Vuoden 2020 budjettiesitys puolestaan syntyi odotuksia helpommin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/viron-talouskasvu-hidastuu-huolina-tyovoimapula-ja-nopea-
palkkojen-nousu/384951 

Suomen pitäisi ottaa Virosta mallia startup-yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen 
Startup-yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi Suomi voisi ottaa monessa asiassa 
esimerkkiä Virosta, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri. Viro on ollut viime vuosina 
useissa kansainvälisissä vertailuissa Suomen yläpuolella, kun arvioitavana on ollut, mikä Euroopan 
maa on paras kasvuyritysten toiminnan näkökulmasta. Ei ole sattumaa, että Viro on kärkisijoilla  
 
myös tarkasteltaessa startup-yritysten määrää suhteessa väkilukuun. 
https://kauppakamari.fi/2019/10/02/suomen-pitaisi-ottaa-virosta-mallia-startup-yritysten-toimintaedellytysten-kehittamiseen/  
 

POHJOIS-AMERIKKA 
 
KANADA 
 
Jääkiekosta KV-kauppaan Kanadan kanssa 
Mitä muuta yhteistä Suomella ja Kanadalla on sen lisäksi, että molemmat kansat rakastavat 
luontoa, saunomista, ja tietysti jääkiekkoa? Kumpikin maa on riippuvainen ulkomaankaupasta,  
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omaa maailman parhaiten koulutetun työvoiman, ja panostaa kestävään kehitykseen. 
https://kauppakamari.fi/2019/05/14/jaakiekosta-kv-kauppaan-kanadan-kanssa/ 
 
 
YHDYSVALLAT 
 

Yhteiset intressit ja uhat lähentävät Yhdysvaltoja ja Eurooppaa - tiedusteluun poliittinen 
kiistely ei ulotu 
Uutiset ovat täynnä otsikoita transatlanttisten suhteiden myllerryksestä. Yhdysvaltain ja Euroopan 
erimielisyydet kulminoituvat kaupankäyntiin ja puolustusmenoihin. Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö 
eurooppalaisine kumppaneineen porskuttaa kuitenkin päivänpoliittisten kiistojen ulottumattomissa. 
Historia osoittaa, että tiedustelumaailmassa suhteet toimivat oman logiikkansa mukaan. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/transatlanttinen-tiedusteluyhteistyo-hyvalla-tolalla 

Pakotteet ovat Trumpin ulkopolitiikan ytimessä - Yksipuolinen pakotepolitiikka voi ennen 
pitkää murentaa maan kansainvälistä asemaa 
Pakotteet ovat olleet yksi Donald Trumpin hallinnon keskeisistä ulkopoliittisista työkaluista 
kiristyvän suurvaltakamppailun aikakaudella. Tällainen yksipuolisten taloudellisten pakkokeinojen 
hyödyntäminen on ollut mahdollista muun muassa siksi, että maalla on rakenteellinen 
etulyöntiasema maailmantaloudessa ja finanssijärjestelmässä. Samalla pakotepolitiikkaan liittyvä 
kamppailu kongressin ja valkoisen talon välillä on kiihtynyt. Nämä tekijät ovat luoneet täydellisen 
myrskyn Yhdysvaltain pakotepolitiikassa, jonka laineet ulottuvat kauas. Tulevaisuudessa 
Yhdysvaltain yksipuolinen pakotelinja saattaa heikentää liittolaisten haluja yhteistyöhön ja jopa 
rapauttaa Yhdysvaltojen rakenteellista etulyöntiasemaa kansainvälisessä järjestelmässä. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/sanctions-and-us-foreign-policy-in-the-trump-era-a-perfect-storm 

Yhdysvaltojen ja Euroopan on löydettävä luottamus ja yhteistyö uudestaan 
Presidentti Donald Trump on häirinnyt monin eri tavoin Yhdysvaltain ja Euroopan välisiä suhteita. 
Transatlanttisten suhteiden perusta on kuitenkin säilynyt. Yhdysvalloissa keskeiset instituutiot ja 
maan ulkopolitiikkaa muovaavat voimat ovat osoittaneet olevansa enemmän jatkuvuuden kuin 
muutoksen kannalla näistä suhteista. Kongressi tukee voimakkaasti Natoa, ja 
puolustusministeriöllä on pitkäaikaiset institutionaaliset siteet eurooppalaisiin virkaveljiin.  
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-basis-for-strong-us-european-relations-endures 
 
Yhdysvalloilla vaikeuksia torjua kansainvälisiä informaatio-operaatioita- ongelmia mm. 
viranomaisyhteistyössä 
Venäjän, Kiinan, Iranin ja Isisin informaatio-operaatiot ovat horjuttaneet Yhdysvaltain ja sen 
liittolaisten turvallisuusintressejä. Siitä huolimatta Yhdysvaltain vastareaktiot ovat jääneet heikoiksi. 
Etenkin maan sisäiset rajoitteet ovat estäneet tehokkaita vastatoimia. Esimerkiksi Valkoisen talon 
tasoinen strategia puuttuu, viranomaisyhteistyö on hajautunut, ja yhteistyö sosiaalisen median 
yritysten kanssa on jäänyt puutteelliseksi. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/us-foreign-policy-tools-in-the-era-of-disinformation 
 
Pohjois-Carolina; kolmio, kustannukset, kuluttajatalous ja koripallo kilpailuvaltteina 
Pohjois-Carolinan vahvuus nykymaailmassa on huippuyliopistoissa ja niiden ympärille kasvaneissa 
yritys- ja innovaatiokeskittymissä. Vanhat vahvuudet – halvat kustannukset ja yritysystävällinen 
lainsäädäntö – vahvistavat myös edelleen osavaltion kilpailukykyä. Menestys ja suosio syövät 
kuitenkin kustannusetua vääjäämättä. Suomalaisille yrityksille ja osaamiselle Pohjois-Carolina 
tarjoaa mahdollisuuksia etenkin terveyssektorilla, startup-yhteistyössä ja valmistavassa 
teollisuudessa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/pohjois-carolina-kolmio-kustannukset-kuluttajatalous-ja-
koripallo-kilpailuvaltteina/384951 
 
Mitä tarkoittaa tekoälyn luotettavuus? Yhteistyö tekoälystandardeissa kiinnostaa Yhdysvalloissa 
Valkoinen talo päivitti tekoälystrategian kesäkuussa vastauksena presidentin helmikuiseen 
tekoälymääräykseen. Strategiassa myös eettiset ja yhteiskunnalliset näkökulmat ovat tärkeässä 
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roolissa. Vastaavasti kansallinen standardi- ja teknologiainstituutti (NIST) tekee suunnitelmaa 
Yhdysvaltojen osallistumisesta tekoälystandardisointiin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/mita-tarkoittaa-tekoalyn-luotettavuus-yhteistyo-
tekoalystandardeissa-kiinnostaa-yhdysvalloissa/384951 
 
 

LATINALAINEN AMERIKKA 
 
Keskuskauppakamari: Mercosur-sopimus ratifioitava Brasilian painostamiseksi 
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi vaatii Euroopan unionia ratifioimaan 
Mercosur-kauppasopimuksen nopeasti, jotta sen kestävän kehityksen pykäliä voidaan käyttää 
oikeusperustana Brasiliaa vastaan suunnatuissa toimissa Amazonin polttamisen lopettamiseksi. 
https://kauppakamari.fi/2019/08/23/keskuskauppakamari-mercosur-sopimus-ratifioitava-brasilian-painostamiseksi/  
 
 
BRASILIA  
 
Brasilian metsäteollisuus kasvussa, kolme merkittävää hanketta seuraaville vuosille   
Brasilian talous on lähtenyt elpymään vuosien 2015-16 lamasta, maa on läpikäynyt syvän 
poliittisen ja taloudellisen kriisin, josta toipuminen on ollut odotuksia hitaampaa, mutta uuden 
presidentin astuttua voimaan toiveissa on paluu vakaampiin oloihin ja kasvun kiihtyminen. Lamasta 
huolimatta, Brasilian metsäteollisuus on ollut kasvussa viime vuosina, sektori on pystynyt 
ylläpitämään hyvää tulosta ja kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan. Brasilian Puuteollisuus 
Assosiaation (Ibá) mukaan maassa tuotettiin vuonna 2018 noin 21 miljoonaa tonnia sellua ja noin 
10 miljoonaa tonnia paperia, liitteenä Ibán esitys Brasilian tuotannosta. 
Suomen ja Brasilian taloussuhteissa tulee metsäteollisuudella olemaan jatkossakin merkittävä 
rooli, sillä suomalaiset yritykset ovat johtavia teknologiatoimittajia Brasilian kasvavalle 
selluteollisuudelle. Suomella on hyvät suhteet Brasilian kahteen suurimpaan 
puunjalostusyritykseen, Suzanoon ja Klabiniin. Molemmilla yrityksillä on haasteena tuottavuuden 
tehostaminen ja laadun takaaminen, minkä johdosta he ovat kiinnostuneita Suomen uusista 
innovatiivisista biotuotteista ja erityisesti digitalisaatioon liittyvistä ratkaisuista. Fibria, joka fuusioitui 
Suzanon kanssa viime vuonna, sijoitti suomalaiseen sellusta tekstiilikuitua valmistavaan 
Spinnovaan viisi miljoonaa euroa vuonna 2017.  
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/brasilian-metsateollisuus-kasvussa-kolme-merkittavaa-hanketta-seuraaville-vuosille/ 
 
CHILE 
 
Liiketoimintaympäristö Chilessä (19.6.)  
Chile on Latinalaisen Amerikan vakain ja vaurain maa. Chilessä kamppaillaan vieläkin historiallisen 
perinnön kanssa. Niitä ovat niin mapuche-konflikti kuin vuoden 1973 vallankaappaus, 
sotilasdiktatuuri ja äärioikeiston perintö, liberalistinen talouspolitiikka sekä väestön polarisaatio ja 
tuloerot. Toisaalta Chilestä on tullut moderni ja edistynyt maa, joka myös kohtaa tyypillisiä 
länsimaisia haasteita kuten väestön vanheneminen ja elintasosairaudet. Viimeisen 10 vuoden 
aikana maan keskiluokka on kasvanut merkittävästi, mikä luo haasteita hallituksen 
uudistuspolitiikalle. https://www.marketopportunities.fi/home/2019/liiketoimintaymparisto-chilessa/ 
 
COSTA RICA 
 
Costa Rica panostaa koulutukseen – mahdollisuuksia suomalaisyrityksille 
Costa Rica on tehnyt viime vuosina merkittäviä harppauksia koulutussektorilla ja nykyään lähes 
jokaisella costaricalaisella on pääsy koulutukseen. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/costa-rica-panostaa-koulutukseen-mahdollisuuksia-
suomalaisyrityksille 
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DOMINIKAANINEN TASAVALTA 
 
Dominikaaninen tasavalta on ulkomaisen yritystoiminnan näkökulmasta mielenkiintoinen maa. Sen 
talouskasvu on jatkunut jo 20 vuoden ajan, ja vuosien 2014-2018 välisenä aikana se oli 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian nopeimmin kasvava talous. Vuonna 2018 talous kasvoi 7%. 
Viime vuosina talous on avautunut ja kansainvälinen kauppa on kasvanut huimasti erityisesti 
kaivosteollisuuden ja turismin alueilla. Dominikaaniseen tasavaltaa tehdään Karibian maista 
kaikista eniten ulkomaisia sijoituksia. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/yhteiskuntavastuumuistio--dominikaaninen-tasavalta/ 

 
EL SALVADOR 
 
El Salvador on Keski-Amerikassa sijaitseva 6,7 miljoonan asukkaan tiheästi asuttu valtio. Noin 
20% elsalvadorilaisista asuu ulkomailla ja heidän El Salvadoriin lähettämien rahalähetysten 
merkitys maan taloudelle on suuri. El Salvador kuuluu alemman keskitulotason maihin. Vuonna 
2018 sen talous kasvoi 2,54%. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/yhteiskuntavastuumuistio--el-salvador/ 

HONDURAS 
 
Honduras on yksi Latinalaisen Amerikan köyhimmistä ja vähiten teollistuneista maista ja kuuluu 
alemman keskitulotason maihin. Institutionaalinen heikkous, korruptio, väkivalta ja 
rankaisemattomuuden kulttuuri ovat suuria yhteiskunnallisia ongelmia.  
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/yhteiskuntavastuumuistio--honduras/ 

KUUBA 
 
Kuubassa on sosialistinen hallintojärjestelmä, jossa on käytössä Kuuban kommunistisen puolueen 
PCC:n (Partido Comunista de Cuba) hallitsema yksipuoluejärjestelmä. PCC kontrolloi kaikkia 
valtion virastoja ja suurinta osaa siviili-instituutioista. 
Kuubassa astui voimaan uusi perustuslaki huhtikuussa 2019. Se pitää voimassa Kuuban 
kommunistisen yksipuoluejärjestelmän, mutta mahdollistaa pieniä uudistuksia. Talouden osalta 
perustuslaki lähtee edelleen suunnitelmataloudesta, jonka pohjana on tärkeimpiä tuotantovälineitä 
koskeva valtionomistus. Yksi suurimmista muutoksista on, että laki tunnustaa eri omistusmuodot 
avaten maata yrityksille ja sijoittajille. Hallinnollisista muutoksista merkittävimmät ovat vallan 
jakaminen presidentin ja pääministerin kesken sekä presidentin toimikauden rajaaminen 
korkeintaan kahteen peräkkäiseen kauteen. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/yhteiskuntavastuumuistio--kuuba/ 

 
MEKSIKO 
 
Meksikon kauppa- ja talouskatsaus, 2/2019 
Makrotalous 
Meksikon talouskasvu on hidastunut alkuvuonna 2019. Talouskasvu on supistunut 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,2 %. Syitä heikentyneeseen talouskasvuun vuoden 2019 
ensimmäisen kolmanneksen aikana ovat maailmanlaajuisen kasvun hidastuminen sekä Meksikon 
kotimaisen kysynnän hiipuminen. Kulutukseen ovat vaikuttaneet alkuvuodesta mm. polttoaineen 
jakelussa ilmenneet ongelmat, Michoacanissa tapahtuneet rautateiden käyttökatkot sekä 
Matamorosin rajakaupungin alueella tapahtuneet työriidat. Öljynvienti on sen sijaan parantunut 
vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana verrattuna aiempaan kolmannekseen. Myös 
matkailusektorilla tapahtuu kasvua. Teollisuuden vienti on laskenut alkuvuoden aikana, joka on 
johtunut suurimmaksi osaksi autoteollisuuden viennin ongelmista.  
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meksikon-kauppa-ja-talouskatsaus-2-2019/384951 
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Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 3/2019 
Makrotalous 
Meksikon talouskasvu on hidastunut huomattavasti vuoden 2019 aikana. Heinäkuussa käytiin 
jopa lähellä taantumaa. Meksikon valtiovarainministeriö arvioi vuodelle 2019 0,6-1,2 %:n kasvua 
(aiemmin 1,1-2,1 %), Meksikon keskuspankki Banco de México laski arviotaan elokuussa 0,2-0,7 
prosenttiin (aiemmin 0,8-1,8 %), kansainvälinen valuuttarahasto arvioi 0,9 %:n kasvua (aiemmin 
1,6 %), OECD 0,5 (aiemmin 1,6 %) sekä Economist Intelligence Unit 0,3 (aiemmin 1,4 %). 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meksikon-kauppa-ja-talouskatsaus-3-2019/384951 
 
 
NICARAGUA 
 
Nicaraguan lainsäädäntö, joka käsittelee järjestäytymisvapautta, korruptiota, lapsi- ja pakkotyötä, 
palkkausta, työaikaa, syrjintää, työturvallisuutta ja -terveyttä sekä ympäristösuojelua, on 
pääasiassa hyvällä tai ainakin kohtalaisella tasolla. Ongelmana Nicaraguassa on tyypillisesti 
lainsäädännön puutteellinen toimeenpano. Lakien toimeenpanoa vaikeuttavat laajalle levinnyt 
korruptio, puutteelliset resurssit ja viimeaikainen yhteiskunnallinen epävakaus. 
Nicaraguassa valta on keskittynyt presidentti Daniel Ortegalle ja hänen sandinistipuolueelleen 
FSLN:lle, ja tyypillisesti maan korruptio on sidoksissa poliittisten suhteiden tuomiin etuihin. FSLN:n 
kontrolli ulottuu oikeuslaitokseen, poliisiin, ay-liikkeeseen ja ALBA-mailta saadun tuen myötä myös 
talouteen. Puolueen jäsenyys tai kontaktit puolueeseen toimivat usein edellytyksenä toimintaluville, 
ympäristölisensseille, julkisten urakoiden myöntämiselle, työllistymiselle sekä sosiaalieduille. 
Vastaavasti oikeuden päätökset suosivat henkilöitä ja yrityksiä, joilla on suhteita 
valtapuolueeseen.  https://www.marketopportunities.fi/home/2019/yhteiskuntavastuumuistio--nicaragua/ 
 
 
PANAMA 
Yritysten yhteiskuntavastuukysymyksiin liittyvä lainsäädäntö on Panamassa pääosin kunnossa, 
mutta Latinalaiselle Amerikalle tyypilliseen tapaan ongelmana on lakien osin puutteellinen 
toimeenpano.  
Panaman vahvuuksia ovat edistyksellinen lapsityön vastainen toiminta, suhteellisen korkea 
palkkataso, sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten huomioiminen työ- ja muussa 
lainsäädännössä sekä ympäristönsuojelun edistyneisyys. Oikeusjärjestelmä on kuitenkin heikko 
eikä järjestäytymisvapaus aina toteudu. Ihmiskauppa on erityisesti naisia ja tyttöjä koskettava 
ongelma. Lainsäädännöllisesti Panaman suurimpana heikkoutena voidaan pitää lakeja, jotka 
mahdollistavat veronkierron ja heikentävät yritystoiminnan läpinäkyvyyttä.  
Panaman on ylemmän keskitulotason maa, jonka talous on kasvanut tasaisesti viime vuosina. 
Vuonna 2019 sen talouskasvu oli 6%. Panaman kanaali on tehnyt maasta merkittävän 
kansainvälisen kaupan kauttakulkumaan. Panama on onnistunut köyhyyden vähentämisessä, 
mutta siitä huolimatta yhteiskunnallinen eriarvoisuus on suurta. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/yhteiskuntavastuumuistio--panama/ 

 

SURINAME 
 
Suriname sijaitsee Etelä-Amerikan pohjoisosissa Atlantin valtameren äärellä. Se on Etelä-
Amerikan manneralueen pienin valtio sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan. Suriname 
itsenäistyi Alankomaista vuonna 1975, minkä vuoksi maan virallinen kieli on edelleen flaami, 
vaikka yleisemmin puhutaan Sranang Tongon kreolikieltä. Maan väestö on hyvin monimuotoista. 
Noin 70% surinamelaisista elää köyhyysrajan alapuolella.  
Surinamen talous pohjautuu kaivosteollisuuteen. Öljy ja kulta muodostavat 85% maan viennistä. 
Inflaatio on saatu kuriin, mutta ulkomaisen velan määrä on huolestuttava. Vuonna 2019 Surinamen 
talouskasvun arvioidaan olevan 3,68% ja sen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina.  
Suriname on kansalaisvapauksien kannalta melko vapaa maa, sillä perustuslaissa määriteltyjä 
vapauksia ja oikeuksia kunnioitetaan myös käytännössä. Surinamen media on laaja ja moninainen, 
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ja se julkaisee tasaisesti myös hallitusta arvostelevia kannanottoja. Yksi maan suurimmista 
ongelmista on korruptio, joka vaivaa erityisesti hallintoa.  
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/yhteiskuntavastuumuistio--suriname/ 

 

MUUTA 
 
Matkailu on kasvava vientitoimiala 
Työ- ja elinkeinoministeriössä on kevään aikana päivitetty Suomen matkailun kasvun ja 
uudistumisen tiekartta. Päivitettyä tiekarttaluonnosta eli Suomen uutta matkailustrategiaa on 
mahdollista kommentoida 31.5.2019 asti. Matkailustrategia on matkailutoimijat yhteen kokoava 
väline, minkä johdosta päivitysprosessissa halutaan kuulla laajasti eri sidosryhmien näkemyksiä. 
Kevään aikana päivitystyötä koskevissa keskusteluissa nousi esille matkailun nimittäminen 
teollisuudeksi. Myös Kestävän matkailun SYKe-ohjelmaa hallitusneuvotteluihin valmistellessamme 
huomasimme, että eräässä luonnoksessa käytimme matkailusta ristiin ja rinnakkain useita 
käsitteitä: elinkeino, liiketoiminta, liiketoiminta-ala, palveluala, sektori, ala, teollisuus, 
politiikkasektori, ilmiö. Rakkaalla lapsella on monta nimeä kontekstin mukaisesti käytettäväksi. 
https://tem.fi/blogi/-/blogs/matkailu-on-kasvava-vientitoimiala https://tem.fi/blogi/-/blogs/matkailu-on-kasvava-vientitoimiala 
 
Datatalous arvonluonnin lähteenä - Yrityskatsaus 1/2019 julkaistu 
Digitalisaatio muuttaa maailmaa yhä vaikeammin ennustettavaksi. Samalla yritysten ansainta- ja 
toimintamallit uudistuvat nopeasti. Asiakaskeskeisyys pakottaa yrityksiä vaihtamaan näkökulmaa 
tuotteita myydessään. Elinkeinopolitiikan ja yrittämisen ajankohtaisista tuulista kertova TEM:in 
Yrityskatsaus käsittelee vuoden ensimmäisessä julkaisussaan datataloutta arvonluonnin lähteenä.  
https://yrityskatsaus.fi/ 
 
EU-Puheenjohtajuus 
https://eu2019.fi/etusivu 
 
The end of nuclear arms control? Implications for the Nordic region 
Viime aikoina voimistunut kansainvälinen keskustelu ydinasevalvonnasta ja erityisesti keskimatkan 
ydinaseita (INF) säätelevän sopimuksen kriisistä on keskittynyt suurvaltasuhteisiin ja 
transatlanttisen yhteistyön tulevaisuuteen. Tämä julkaisu pyrkii laajentamaan keskustelua 
tarkastelemalla ydinasepolitiikassa sekä -valvonnassa hiljattain tapahtuneiden muutosten 
vaikutuksia Pohjolaan. 
Pohjoismaissa eniten huolta aiheuttavat Venäjän mittavat ei-strategiset ydinasevoimat alueen 
välittömässä läheisyydessä. Pohjoismaiden tulisi yhdessä liittolaistensa ja kumppaniensa kanssa 
seurata tarkkaan, miten ydinasejärjestelmien kehittäminen vaikuttaa pohjoisten merialueiden ja 
strategisesti keskeisten kohteiden asemaan. Jaetun tilannekuvan ja alueellisten 
heijastevaikutusten tunnistamisen lisäksi maiden tulisi pyrkiä aktiivisuuteen 
ydinasevalvontapolitiikassa. Pohjoismaille olisi luontevaa tehdä rakentavia aloitteitta INF-
sopimuksen pelastamiseksi tai korvaamiseksi. Tämä tarjoaisi maille uuden mahdollisuuden 
palauttaa pohjoisessa sijaitsevat taktiset ydinasejärjestelmät osaksi kansainvälistä keskustelua.  
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-end-of-nuclear-arms-control 
 
Geostrategically motivated co-option of social media: The case of Chinese LinkedIn spy 
recruitment 
Sosiaalisen median alustat mahdollistavat strategisesti motivoituneita toimintatapoja, jotka voivat 
aiheuttaa laajaa haittaa. Valtapoliittiset toimintamallit ovat helposti skaalattavissa, ja kohteita 
voidaan maalittaa entisistä tarkemmin. 
Digitalisoituneiden demokratioiden haavoittuvuuksista on keskusteltu lähinnä vaalihäirintä- ja 
disinformaatiotapausten yhteydessä. Vielä tätäkin suorempi ja mahdollisesti suurta vahinkoa 
aiheuttava keino on tuhansiin ihmisiin kohdistuva massavärväys vakoilutarkoituksessa. 
Esille on tullut, että Kiinan tiedustelu pyrkii keräämään LinkedIn-yhteisöpalvelussa 
luottamuksellista tietoa länsimaiden julkisesta ja yksityisestä sektorista. LinkedInissä tapahtuvat 
värväykset ovat malliesimerkki vaarallisesta haavoittuvuudesta, joka voi johtaa siihen, että 
immateriaalista ja luottamuksellista tietoa päätyy väärin käsiin ja syntyy vaikutusvaltaisia 
verkostoja, joissa lojaalisuus on ulkoisten toimijoiden ohjailtavissa. 
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Toimintatapojen avaaminen ja käytettyjen metodien julkaiseminen ovat tärkeä osa haitallisen 
toiminnan vaikeuttamista. Viranomaisten ja yhteiskunnan valmiuksia tulee kohottaa. Mahdolliset 
vastatoimet on pidettävä ajan tasalla ja lainsäädäntöä on päivitettävä niin, että ne vastaavat uusiin 
haavoittuvuuksiin. https://www.fiia.fi/julkaisu/geostrategically-motivated-co-option-of-social-media 
 
Yhdysvaltojen ja Iranin pattitilanne: Maiden kiristyneet suhteet kuvastavat laajemmin 
Trumpin ulkopolitiikkaa Yhdysvaltain ja Iranin välillä kohonneita jännitteitä pitäisi tarkastella 
yleisemmin osana Donald Trumpin hallinnon ulkopolitiikkaa. Vaikka kumpikaan osapuoli ei haluaisi 
sotilaallista yhteenottoa, Yhdysvaltain ”maksimaalinen paine” Irania kohtaan on lisännyt riskiä 
virhearvioihin. https://www.fiia.fi/julkaisu/yhdysvaltojen-ja-iranin-pattitilanne 

Towards an EU security community? Public opinion and the EU’s role as a security actor 
Euroopan unionin kyky edistää kansalaistensa turvallisuutta voi muodostua keskeiseksi tekijäksi 
tulevaisuuden eurooppalaisessa integraatiopolitiikassa. Suomi on yksi niistä maista, jotka haluavat 
lisätä EU:n aktiivisuutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Tällöin EU:sta puhutaan 
turvallisuusyhteisönä. 
Mielipidetiedusteluiden perusteella kansalaisten näkemykset mahdollistavat yhteistyön 
vahvistamisen erityisesti turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. 
EU-kansalaisilla on yhteinen huoli terrorismista ja maahanmuutosta. Pelko aseellisesta konfliktista 
on kuitenkin vähäinen. 
Kansalaiset suhtautuvat myötämielisesti kasvavaan yhteistyöhön. Tuki EU:n yhteiselle ulko- ja 
turvallisuuspolitiikalle sekä yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle ovat pysyneet korkeina. 
Lisäksi eurooppalaisten keskinäinen solidaarisuus ja yhtenäisyys näyttävät kohentuneen, mikä 
saattaa helpottaa EU-toimijoita. 
EU:n pitäisi kuitenkin selvittää yleisiä asenteita turvallisuuskysymyksistä aiempaa tarkemmin, jotta 
ymmärrettäisiin paremmin kansalaisten keskuudessa vallitsevat mielipiteet. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/towards-an-eu-security-community 
 
The Belarusian paradox: A country of today versus a president of the past 
Valko-Venäjä käy läpi merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia. Yhteiskunnalliset asenteet 
kehittyvät, yksityinen sektori laajenee ja kansallinen kulttuuri virkoaa. Maan vanha, määräysvaltaan 
ja sortoon perustuva hallintajärjestelmä ei kuitenkaan osoita muuttumisen merkkejä. 
Tämä laajeneva epäjohdonmukaisuus on kilpailua aikaa vastaan. Jossain vaiheessa 
perustavanlaatuiset yhteiskunnalliset muutokset vaativat huomattavia rakenteellisia uudistuksia 
hallintojärjestelmään. Mitä pidempään uudistuksia lykätään, sitä kalliimmiksi ne tulevat maalle. 
Aleksandr Lukashenkon henkilökohtaisen vallan päättyminen, milloin se sitten tapahtuukaan, 
synnyttää todennäköisesti ongelman seuraajasta – ja mahdollisesti kysymyksen myös maan 
poliittisesta itsenäisyydestä. 
Lännen Valko-Venäjän-politiikan ensisijaisen tavoitteen pitäisi ajaa maata markkinauudistusten, 
poliittisen liberalisoinnin ja itsenäisen identiteetin rakentamisen suuntaan sekä kaikkiin mahdollisiin 
toimenpiteisiin, jotka vahvistavat maan resilienssiä. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-belarusian-paradox 
 
The 2019 European elections: New political constellations 
Seuraavan Euroopan parlamentin (EP) kokoonpanoon vaikuttaa kolme tärkeää tekijää: vaalien 
tulos, kansallisten puolueiden järjestäytyminen ylikansallisiin poliittisiin ryhmiin sekä brexit-
prosessin eteneminen. Kaikki viittaa siihen, että seuraavaan parlamenttiin on tulossa merkittäviä 
muutoksia – ja huomattavassa määrin epätietoisuutta. 
EP:n keskustaoikeiston ja keskustavasemmiston ryhmien odotetaan menettävän enemmistönsä 
ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1979, kun äärioikeistolaiset puolueet ja liberaalidemokraatit 
todennäköisesti lisäävät edustustaan. EP:n valtavirran ryhmät tarvitsevat näin ollen uusia liittolaisia 
enemmistön muodostamiseksi, mikä saattaa lisätä pienten ryhmien vaikutusvaltaa. 
Seuraavan EU-komission puheenjohtajan valinta on uuden EP:n ensimmäinen koettelemus. 
Vaikka useimmat poliittiset ryhmät ovat nimittäneet ehdokkaansa, ei ole varmaa noudatetaanko 
valinnassa Spitzenkandidaten-järjestelmää. 
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Jos ja kun Britannian EU-ero toteutuu, se vaikutta EP:n kokoon vähentämällä paikkojen määrää 
751:stä 705:een sekä sellaisten poliittisten ryhmien kokoonpanoon, joissa on mukana Britannian 
parlamenttiedustajia. https://www.fiia.fi/julkaisu/the-2019-european-elections 
 
Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö Suomen, Ruotsin ja USA: n välillä – sekä 
kahden että kolmen kesken – on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Yhteistyö on 
syventynyt kaikilla tasoilla strategisesta dialogista operatiivisiin harjoituksiin ja taktiseen 
koulutukseen. 
Kolmenvälisen yhteistyön virallistamisella on turvallisuuspoliittinen merkitys sen lisäksi, että se 
tuottaa hallinnollista, käytännöllistä ja sotilaallista lisäarvoa. 
Kolmenvälinen yhteistyö voi edetä harppauksin tulevien vuosien aikana, mikäli se lisää kaikkien 
kolmen maan turvallisuutta ja edistää niiden alueellisia intressejä. 
Tähän saakka Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen sisäpolitiikka ei ole merkittävästi vaikuttanut 
yhteistyöhön muutoin kuin tukemalla sitä. Sisäpoliittisista syistä johtuen maat kuitenkin viestivät 
yhteistyön merkityksestä eri tavoin. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/suomen-ruotsin-ja-usan-turvallisuuspoliittinen-yhteistyo 
 
Raportti kartoittaa keinoja väärinkäytösten ja korruption torjumiseksi julkisissa 
hankinnoissa 
Korruption torjuminen edellyttää hyvää hankintaosaamista, parempaa harmaan talouden riskien 
tuntemusta sekä vahvempaa julkisen rahankäytön valvontaa ja avoimuutta, todetaan Harmaa 
talous ja hankinnat -raportissa. Raportissa esitetään keinoja muun muassa valvontaviranomaisten 
toimintaedellytysten parantamiseksi. 
Julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on viime vuosina ollut vähintään 30–35 miljardia euroa 
vuodessa. Hankintojen osuus maamme bruttokansantuotteesta on noin viidennes, joten niiden 
taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. 
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/raportti-kartoittaa-keinoja-vaarinkaytosten-ja-korruption-torjumiseksi-julkisissa-hankinnoissa 
 
TEM-analyysi: Pk-yrityksen digitalisaatio siivittää kasvua 
Pk-yrityksen digitalisoitumisella on yhteys yrityksen kasvuhakuisuuteen. Digitaalisten työvälineiden 
käyttö parantaa yrityksen tilannetta ja odotuksia. Henkilöstömäärä ja liikevaihto liittyvät digitaalisten 
työkalujen käyttöön. Yleisimmät digitaaliset työkalut ovat kotisivut, sosiaalinen media, pilvipalvelut 
ja verkko-ostot. https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/701/173/2987617a1c776a322e447813d306e4e4 
 
Työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jatketaan  
Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC tuo tänään julkaistavassa raportissaan esille maankäytön 
vaikutukset ja mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Globaalisti 
ilmastopaneeli kiinnittää erityistä huomiota aavikoitumiseen, sademetsien raivaamiseen peltojen 
tieltä sekä globaalin ruokaturvan heikentymiseen. Kansallisesti ilmastopaneelin raportin voidaan 
kuitenkin katsoa olevan toiveikas, sillä kestävän maankäytön nähdään tarjoavan myös ratkaisuja 
ilmastonmuutokseen. https://tem.fi/blogi/-/blogs/tyota-ilmastonmuutoksen-hillitsemiseksi-jatketaan 
 
Finnvera ja Euroopan investointirahasto sopivat 190 milj. euron rahoituksesta 
suomalaisyrityksille 
Finnvera ja Euroopan investointirahasto (EIR) ovat solmineet takaussopimuksen, joka mahdollistaa 
kasvuhakuisille suomalaisyrityksille lähes 190 miljoonaa euroa uutta lainarahoitusta seuraavan 
kahden vuoden aikana. 
Finnvera ottaa sopimuksen myötä käyttöön uuden pk-takaus-tuotteen, jonka tarkoituksena on 
parantaa kasvuhakuisten pk-yritysten mahdollisuuksia saada lainarahoitusta erilaisiin investointi-, 
käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin. EIR takaa omalla vastatakauksellaan 50 prosenttia 
Finnveran myöntämistä pk-takauksista. Arvioidaan, että ainakin 2 000 suomalaista yritystä tulee 
hyötymään sopimuksen avulla myönnettävästä rahoituksesta. 
Tämä rahoitus mahdollistetaan COSMEn ja Euroopan investointiohjelman (Junckerin suunnitelma) 
alaisuudessa perustetun Euroopan Strategisten Investointien rahaston (ESIR) takauksen avulla. 
COSME on yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva rahoitusohjelma, jonka 
tavoitteena on muun muassa helpottaa pk-yritysten rahoituksen saamista. 
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https://www.fiia.fi/julkaisu/suomen-ruotsin-ja-usan-turvallisuuspoliittinen-yhteistyo
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/raportti-kartoittaa-keinoja-vaarinkaytosten-ja-korruption-torjumiseksi-julkisissa-hankinnoissa
https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/701/173/2987617a1c776a322e447813d306e4e4
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://tem.fi/blogi/-/blogs/tyota-ilmastonmuutoksen-hillitsemiseksi-jatketaan
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https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvuhakuisten-pk-yritysten-rahoitusmahdollisuudet-paranevat-finnvera-ja-euroopan-
investointirahasto-sopivat-190-milj-euron-rahoituksesta-suomalaisyri 
 
Rahkeita on, mutta riittääkö rohkeus digitalisaation edistämiseen? 
Suomalaisten pitkä perinne tiedon keräämisestä ja hyödyntämisestä antaa etulyöntiaseman uusien 
yksilöllisten palvelujen ja reilun datatalouden kehittämiseen. Nyt meidän täytyy tehostaa näiden 
edellytysten hyödyntämistä. 
https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2019/rahkeita-on-mutta-riittaako-rohkeus-digitalisaation-edistamiseen/ 
 
Tietokanta kertoo jättiyritysten maksavan veroja  
Edes aineettomien pääomien varaan liiketoimintansa rakentavat yritykset eivät pysty 
nykymaailmassa ohjaamaan kaikkia tulojaan veroparatiiseihin, toteaa Kristian Taskinen 
Tieto&trendit-artikkelissa. Taskinen on tutustunut OECD:n ADIMA-tietokantaan.     
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/yritysjatit-ovat-suomen-suuruisia-ja-maksavat-verojakin/ 
 
Ydinaseiden merkitys kasvaa - vaikutukset ulottuvat Pohjoismaihin ja Baltiaan 
Ydinaseiden rooli kansainvälisessä politiikassa on muuttunut jälleen merkittävästi. Ydinasevallat 
Yhdysvallat, Venäjä, Britannia ja Ranska uudistavat voimiaan ja esittelevät uudenlaisia 
järjestelmiään, mikä voi vaikuttaa turvallisuuteen ja alueelliseen vakauteen Euroopassa. Myös 
nykyiset asevalvontajärjestelyt ovat murenemassa. Vain reilun vuoden kuluttua, helmikuussa 2021 
umpeutuu uusi START-sopimus, jonka Venäjä ja Yhdysvallat allekirjoittavat vähentääkseen 
ydinaseitaan. Sopimuksen jatko näyttää hyvin epävarmalta.  
 https://www.fiia.fi/julkaisu/strategic-deterrence-redux 

Suomi kirittää muita maita merenkulun päästöjen vähentämisessä 
Suomi on allekirjoittanut merenkulun ilmastojulistuksen yhtenä ensimmäisistä EU-maista. Suomi, 
Ranska ja muut allekirjoittajamaat vaativat, että tehokkaat keinot merenkulun kasvihuonekaasujen 
vähentämiseksi on löydettävä ennen vuotta 2023 ja että päästöt on saatava laskuun 
mahdollisimman pian.  
G7-huippukokouksessa Ranskan Biarritzissa 26. elokuuta käsitellyssä merenkulun 
ilmastojulistuksessa vedotaan, että valtiot pysyvät aiemmin sovituissa päästövähennystavoitteissa. 
Tarkoitus on varmistaa sitoutuminen Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International 
Maritime Organization) kasvihuonekaasustrategiaan, etteivät valtiot lipsu sovituista tavoitteista ja 
aikataulusta. https://www.lvm.fi/-/suomi-kirittaa-muita-maita-merenkulun-paastojen-vahentamisessa-1019617 
 
Läpinäkyvyyttä on lisättävä eri sektoreilla hybridihäirinnän torjumiseksi 
Hybridisodankäynnistä on tullut yleinen muotitermi. Länsimaisia demokratioita uhkaa kuitenkin 
tarkemmin hybridihäirintä. Autoritaariset toimijat käyttävät hyväksi liberaalien demokratioiden 
arvoja ja infrastruktuuria, kun ne pyrkivät hienovaraisesti iskemään kiiloja demokraattisiin 
yhteiskuntiin ja horjuttamaan niiden sisäistä koheesiota. 

Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Working Paper osoittaa, miten häirintä asettaa länsimaisen 
demokraattisen hallintotavan vaaraan. Pelotepolitiikkaa on parannettava uuden haasteen edessä. 
Se tarkoittaa sitä, että demokraattiset arvot käännettään vahvuuksiksi ja työkaluiksi 
hybridihyökkääjää vastaan.  
Kansalaisyhteiskunta ja media voivat toimia tärkeinä vahtikoirina, jotka kykenevät paljastamaan 
salaisen diplomatian yhteyksiä, disinformaatiota ja geoekonomisia verkostoja hybridihyökkääjän, 
kotimaan liike-elämän ja poliittisten ryhmien välillä. Rahavirtojen avoimuus on myös tärkeää. Se 
vaatii lainsäädännön ja ohjeiden päivittämistä, esimerkiksi omistajuussuhteiden ja ulkomaisten 
investointien avoimuuden osalta. https://www.fiia.fi/julkaisu/democratic-deterrence 

Pk-yritysbarometri: Kasvu jatkuu, mutta investoinnit laahaavat  
Suurempi osa pk-yrityksistä vähentää kuin lisää investointeja. Odotukset suhdanteiden ja oman 
yrityksen liikevaihdon kehityksestä ovat myönteiset, mutta vaimeammat kuin ennen. Tiedot käyvät 
ilmi tuoreesta pk-yritysbarometrista, johon vastasi yli 6 000 pk-yrittäjää. Barometrin ovat teettäneet 
Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. 
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/pk-yritysbarometri-kasvu-jatkuu-mutta-investoinnit-laahaavat 
 

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvuhakuisten-pk-yritysten-rahoitusmahdollisuudet-paranevat-finnvera-ja-euroopan-investointirahasto-sopivat-190-milj-euron-rahoituksesta-suomalaisyri
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvuhakuisten-pk-yritysten-rahoitusmahdollisuudet-paranevat-finnvera-ja-euroopan-investointirahasto-sopivat-190-milj-euron-rahoituksesta-suomalaisyri
https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2019/rahkeita-on-mutta-riittaako-rohkeus-digitalisaation-edistamiseen/
http://tilastokeskus.mailpv.net/go/22801955-1084900-15349987
https://www.fiia.fi/julkaisu/strategic-deterrence-redux?utm_source=fiia_julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=fiia_report_60
https://www.lvm.fi/-/suomi-kirittaa-muita-maita-merenkulun-paastojen-vahentamisessa-1019617
https://www.fiia.fi/julkaisu/democratic-deterrence?utm_source=fiia_julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=fiia_working_paper_110
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/pk-yritysbarometri-kasvu-jatkuu-mutta-investoinnit-laahaavat
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Maakohtaista tietoa Kontissa Kontista löydät vientitietoa Suomen ja eri maiden välisistä 
vientisopimuksista, -vaatimuksista ja käytössä olevista todistuksista. Kontin maasivut yhdistävät 
maakohtaiset tietomme eri vientituotteista. 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/maakohtaista-vientitietoa-kontissa/ 
 
Globaalissa datataloudessa vallitsevat villin lännen lait – Suomi-vetoisesta mallista vastaus 
Euroopan kilpailukykyyn? 
Globaalien alustajättien vaikutus datan jakamista hyödyntäviin liiketoimintamalleihin kiteytyy 
epäreiluihin pelisääntöihin ja kilpailun vaikeuteen. Tuoreen tutkimuksen pohjalta Sitra esittää 
huolensa datatalouden näkymistä Euroopassa ja peräänkuuluttaa tarvetta uusille, 
luottamuspohjaisille liiketoimintamalleille. 
https://www.sitra.fi/uutiset/globaalissa-datataloudessa-vallitsevat-villin-lannen-lait-suomi-vetoisesta-mallista-vastaus-euroopan-
kilpailukykyyn/ 
 
Suomi valittiin ICAO:n neuvostoon Suomi valittiin 28.9.2019 Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö 
ICAO:n neuvostoon kaudelle 2019-2021. Neuvosto käyttää järjestön ylintä päätösvaltaa ja sen 
merkitys ilmailun globaaleihin ratkaisuihin on suuri. ICAO:n yleiskokous on käynnissä Montrealissa 
Kanadassa. https://www.lvm.fi/-/suomi-valittiin-icao-n-neuvostoon-1020698 

Ministeri Marin: Liikenteen päästöjä vähennettävä maalla, merellä ja ilmassa 
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mukaan lumen ja ikiroudan peittämät alueet 
ovat kutistuneet. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin pitää tärkeänä, että Suomi vähentää 
päästöjään ja näyttää suuntaa kohti hiilineutraalia maailmaa.IPCC:n (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) raportin mukaan jään ja lumen määrä maapallolla on vähentynyt. Arktisen alueen 
merijää on ohentunut ja sen laajuus pienentynyt. Havaitut merien, jäätiköiden, lumipeitteen ja 
ikiroudan muutokset jatkuvat, mutta niiden voimakkuus riippuu kasvihuonekaasujen pitoisuuksien 
kasvusta. https://www.lvm.fi/-/ministeri-marin-liikenteen-paastoja-vahennettava-maalla-merella-ja-ilmassa-1020411  

Meriliikenteen vaarallisten aineiden aiheuttamia vahinkoja koskeva vastuusopimus lakiin 
Hallitus esittää merilain ja eräiden muiden lakien muuttamista siten, että Suomi voisi hyväksyä 
meriliikenteen vahinkovastuuta koskevan HNS-yleissopimuksen. Sopimuksen hyväksyminen lisäisi 
aluksen omistajan vastuuta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksissa ja turvaisi 
vahingonkärsijöille nopeamman ja kattavamman korvauksen. 
Lisäksi esitetään säädettäväksi laki meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden 
vastaanottamista koskevasta raportoinnista. 
https://www.lvm.fi/-/meriliikenteen-vaarallisten-aineiden-aiheuttamia-vahinkoja-koskeva-vastuusopimus-lakiin-1021272  
 
Ydinasevalvontaan aiempaa eurooppalaisempi ote - Britannialla on siihen keinoja 
Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Britannia on tutkinut perusteellisesti ydinaseiden 
rajoittamista sekä verifikaatiota eli ydinaseriisunnan monitorointia ja todentamista. Tämä pääosin 
tekninen toiminta on muuttunut yhä kansainvälisemmäksi, ja se on tullut osaksi Britannian 
aseriisuntaa koskevaa diplomatiaa. Tehokkaiden verifikaatiomenetelmien kehittäminen on 
välttämätöntä niissä monenkeskisissä järjestelyissä, jotka tähtäävät ydinaseiden vähentämiseen ja 
ydinaseriisuntaan. 
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Working Paper tarkastelee Britannian ydinasevalvontaa ja 
ydinaseriisuntaan liittyvää verifikaatiota maan omista lähtökohdista. Julkaisussa avataan myös 
biologisten, kemiallisten ja ydinaseiden verifioinnin taustoja. Se tarjoaa suuntaviivoja Suomelle ja 
muille Pohjoismaille siitä, miten ne voisivat kannustaa Britanniaa aiempaa merkittävämpiin toimiin. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-disarmament-laboratory 
 
Kauppasota heikentänyt merkittävästi maailmantaloutta 
Suomen Pankin mallilaskelmien mukaan jo voimassa olevilla tullikorotuksilla on maailman BKT:n 
kasvuun noin 0,7 prosenttiyksikön kasvua hidastava vaikutus. Kauppakiistan vuoksi Yhdysvaltojen 
ja Kiinan väliset kauppavirrat ovat jo supistuneet. Epävarmuuden kasvu on heijastunut myös 
investointihalukkuuteen, ja teollisuuden ostopäällikköindeksit ovat globaalisti heikentyneet. Uutiset 
kauppaneuvotteluiden tilasta ovat heiluttaneet osakekursseja ja rahoitusmarkkinoiden riskilisiä, 
mutta merkittäviltä rahoitusmarkkinahäiriöiltä on tähän mennessä vältytty. Jos kauppasota 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/maakohtaista-vientitietoa-kontissa/
https://www.sitra.fi/uutiset/globaalissa-datataloudessa-vallitsevat-villin-lannen-lait-suomi-vetoisesta-mallista-vastaus-euroopan-kilpailukykyyn/
https://www.sitra.fi/uutiset/globaalissa-datataloudessa-vallitsevat-villin-lannen-lait-suomi-vetoisesta-mallista-vastaus-euroopan-kilpailukykyyn/
https://www.lvm.fi/-/ministeri-marin-liikenteen-paastoja-vahennettava-maalla-merella-ja-ilmassa-1020411
https://www.lvm.fi/-/meriliikenteen-vaarallisten-aineiden-aiheuttamia-vahinkoja-koskeva-vastuusopimus-lakiin-1021272
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-disarmament-laboratory?utm_source=fiia_julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=fiia_working_paper_111
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kärjistyisi edelleen ja aiheuttaisi laajempia rahoitusmarkkinahäiriöitä, se hidastaisi Suomen Pankin 
riskiskenaarion mukaan maailman BKT:n kasvua vielä kaksi prosenttiyksikköä lisää. 
https://www.eurojatalous.fi/fi/2019/4/kauppasota-heikentanyt-merkittavasti-maailmantaloutta/ 
 
Turkin operaatio oli nähtävissä - Turkki haluaa pelata kurdien PKK:n kokonaan sivuun 
Turkin hyökkäys kurdien johtamaan Koillis-Syyriaan oli odotettavissa. Kiihtyvä väkivalta ja 
valtatasapainon muutokset saattavat enteillä merkittävää sopimusta. Se voisi päättää pitkään 
kestäneen konfliktin, joka on laajentunut alueelliseksi.  
https://www.fiia.fi/julkaisu/turkin-hyokkays-syyriaan-oli-odotettu 
 
Maailman Markkinat 2019-2020 
Maailman Markkinat 2019-2020 keskittyy Latinalaiseen Amerikkaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja 
Venäjään. Julkaisu sisältää kokonaisarvioita maiden yhteiskunnallisesta, taloudellisesta sekä 
sääntelyyn liittyvästä kehityksestä. 
https://um.fi/julkaisut/-/asset_publisher/TVOLgBmLyZvu/content/maailman-markkinat-2019-2020 
 
Maat ja markkinat 1/2019: Taloudellinen ja poliittinen epävarmuus lisääntyy –  
vientitakuulaitoksia tarvitaan aiempaa enemmän viennin edellytysten turvaamisessa 
- Finnvera  
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/maat-ja-markkinat-1-2019-taloudellinen-ja-poliittinen-epavarmuus-lisaantyy-
vientitakuulaitoksia-tarvitaan-aiempaa-enemman-viennin-edellytysten-turvaamisessa 

Vapaakauppasopimuksista 
https://kauppakamari.fi/2019/10/18/vapaakauppasopimusten-alkuperasaannot-on-selvitettava-ja-tunnettava-etuuskohtelun-saamiseksi/ 
https://kauppakamari.fi/2019/10/11/hyodynna-vapaakauppasopimuksia-valloita-markkinoita/ 

Työperäisellä maahanmuutolla korjausliike väestöennusteeseen 
Keskuskauppakamari vaatii hallitukselta nopeita toimia työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton 
edistämiseksi. Vaatimusta tukee tänään julkaistu Tilastokeskuksen uusi väestöennuste, jonka 
sanoma on karu. Syntyvyys laskee entisestään ja Suomen väkiluku kääntyy laskuun jo vuonna 
2031. Hallituksen on syytä tarttua toimeen, jotta joskus tulevaisuudessa voidaan osoittaa 
ennusteen olleen väärä. 
https://kauppakamari.fi/2019/09/30/tyoperaisella-maahanmuutolla-korjausliike-vaestoennusteeseen/  
 
Keskuskauppakamari: OECD:n digiveromalli vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta OECD julkaisi 
digiveroehdotuksensa tänään. Ehdotuksella pyritään vastaamaan digitalouden verohaasteisiin. 
Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää pitää ehdotusta 
lähtökohtaisesti toteuttamiskelpoisena. 
https://kauppakamari.fi/2019/10/09/keskuskauppakamari-oecdn-digiveromalli-vaikuttaa-toteuttamiskelpoiselta/ 

 
Kauppakamarit: Yritykset kaipaavat tukea hiilijalanjäljen määrittelyyn 
Kauppakamarien jäsenyritykset kaipaavat ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tukea erityisesti 
hiilijalanjäljen määrittelyyn ja laskemiseen. Yritykset kokevat, että ympäristö- ja ilmastotavoitteet 
ovat tärkeitä asiakkaille, omistajille sekä työntekijöille. Merkittävimmiksi ilmastopäästölähteiksi 
koetaan sähkö, lämmitys sekä työmatkat ja logistiikka.  
https://kauppakamari.fi/2019/09/25/kauppakamarit-yritykset-kaipaavat-tukea-hiilijalanjaljen-maarittelyyn/ 

Väyläverkosto on Suomen vientiteollisuuden selkäranka Keskuskauppakamarin johtava 
liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood kiittää hallitusta siitä, että budjettiriihessä on 
suhtauduttu vakavasti liikenteen infran korjausvelan pysäyttämiseen ja tilanteen korjaamiseen on 
osoitettu määrärahaa aiemmin sovitun mukaisesti. Infrahankkeiden perusväylänpidon rahoituksen 
300 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus on välttämätön toimenpide korjausvelan 
pysäyttämiseksi. https://kauppakamari.fi/2019/09/18/vaylaverkosto-on-suomen-vientiteollisuuden-selkaranka/ 

Suomalaisyritysten on hyvä hallita uudet kansainvälisen kaupan pelisäännöt 
Kansainvälisen kaupan  toimivuus vaatii, että sitä koskevat kansainväliset ohjeet ovat jatkuvasti 
ajan tasalla. Tästä syystä Kansainvälinen kauppakamari ICC on uudistanut kansainvälisen kaupan 
toimituksissa myyjän ja ostajan välistä suhdetta määrittelevät Incoterms-toimitusehdot. Uudet 

https://www.eurojatalous.fi/fi/2019/4/kauppasota-heikentanyt-merkittavasti-maailmantaloutta/
https://www.fiia.fi/julkaisu/turkin-hyokkays-syyriaan-oli-odotettu?utm_source=fiia_julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=fiia_comment_12_19
https://um.fi/julkaisut/-/asset_publisher/TVOLgBmLyZvu/content/maailman-markkinat-2019-2020
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/maat-ja-markkinat-1-2019-taloudellinen-ja-poliittinen-epavarmuus-lisaantyy-vientitakuulaitoksia-tarvitaan-aiempaa-enemman-viennin-edellytysten-turvaamisessa
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/maat-ja-markkinat-1-2019-taloudellinen-ja-poliittinen-epavarmuus-lisaantyy-vientitakuulaitoksia-tarvitaan-aiempaa-enemman-viennin-edellytysten-turvaamisessa
https://kauppakamari.fi/2019/10/18/vapaakauppasopimusten-alkuperasaannot-on-selvitettava-ja-tunnettava-etuuskohtelun-saamiseksi/
https://kauppakamari.fi/2019/10/11/hyodynna-vapaakauppasopimuksia-valloita-markkinoita/
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Incoterms 2020 -toimitusehdot esitellään maailmanlaajuisesti 10.9.2019 ja myös Suomessa 
18.9.2019 Helsingissä pidettävässä tilaisuudessa. Lisäksi alueelliset kauppakamarit järjestävät 
omia tilaisuuksiaan ympäri Suomea. 
https://kauppakamari.fi/2019/09/10/suomalaisyritysten-on-hyva-hallita-uudet-kansainvalisen-kaupan-pelisaannot/  
 
Hiipuvasta maailmantaloudesta kasvava haaste Suomen vientivetoiselle taloudelle 
Maailmantalouden suhdanneodotukset ovat kesän aikana synkistyneet entisestään osoittaa 
kansainvälinen Ifo World Economic Climate -suhdannekysely. Ifo-indikaattori on tippunut 
keväisestä -2,4:sta -10,1:een. Ifon:n mukaan maailmanlaajuisesti taloustilanne nähdään 
haasteellisena ja seuraavan kuuden kuukauden näkymät ovat varsin sameat. Keskeisimpänä 
syynä talouden kasvavaa epävarmuuteen pidetään kauppakiistoja, jotka syövät Aasiassa, 
Amerikassa ja Euroopassa talouskasvua. 
https://kauppakamari.fi/2019/08/13/hiipuvasta-maailmantaloudesta-kasvava-haaste-suomen-vientivetoiselle-taloudelle/  
 
Suomi ei ole immuuni Kiinan ja USA:n kauppasodalle 
Kiinan ja USA:n kiristyvä kauppasota on surkea uutinen Suomen taloudelle. Emme jää 
valitettavasti immuuneiksi tämän sodan vaikutuksista, pelkää Keskuskauppakamarin johtaja, 
Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori. Euroopan maista erityisesti Suomelle 
Kiinan ja USA:n taloudella on uskottua tärkeämpi merkitys. Toki tulehtuneet suurvaltasuhteet 
voivat avata uusia markkinoita Suomen viennille, mutta kokonaisvaikutus jäänee kielteiseksi, 
pelkää Vuori. https://kauppakamari.fi/2019/08/02/suomi-ei-ole-immuuni-kiinan-ja-usan-kauppasodalle/  
 
Pk-yritykset rohkeasti maailmalle 
Keskuskauppakamarin ja Finnveran tänään järjestämässä Suomi Areenan tilaisuudessa 
keskusteltiin laajasti viennistä ja yritysten kansainvälistymisestä. Mukana keskustelemassa olivat 
Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuoren ja Finnveran johtaja Titta Mantilan lisäksi 
Konecranesin johtaja Matti Malminen, Tactic Gamesin hallituksen puheenjohtaja Markku Heljakka 
ja taitoluisteluvalmentaja Virpi Horttana. Lisäksi keskustelua elävöittivät porilaiset jääkiekkotähdet 
Tommi Taimi, Juho Lammikko ja Joel Armia.  https://kauppakamari.fi/2019/07/16/pk-yritykset-rohkeasti-maailmalle/  
 
Kansainväliset markkinointisäännöt päivitetty – yritysten syytä perehtyä uusiin sääntöihin 
Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) päivitettyjä markkinointisääntöjä aletaan soveltaa 1. 
syyskuuta alkaen. Säännöissä on otettu huomioon entistä yksityiskohtaisemmin, että yritykset 
markkinoivat yhä enemmän digitaalisessa ympäristössä. 
https://kauppakamari.fi/2019/07/09/kansainvaliset-markkinointisaannot-paivitetty-yritysten-syyta-perehtya-uusiin-saantoihin/ 
 
Keskuskauppakamari mukaan ICC:n ilmastorintamaan 
Keskuskauppakamari on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa se sitoutuu Kansainvälisen 
kauppakamarin ilmastotavoitteisiin. Kauppakamareiden ilmastorintaman nimellä 
laaditussa julkilausumassa sitoudutaan edistämään toimia, joilla ilmaston 
lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen tämän vuosisadan loppuun mennessä.  
https://kauppakamari.fi/2019/06/25/keskuskauppakamari-mukaan-iccn-ilmastorintamaan/  
 
Finnvera ja Kauppakamari: Vientiyritysten tyypillinen luottotappio 30 000 euroa – 
Luottotappiot yhä viennin jarruna Rahoitusosaamisen puutteet ja luottotappiot jarruttavat yhä 
Suomen viennin ja vientiyritysten kasvua. Vientiyritysten kärsimä luottotappio on tyypillisesti 
keskimäärin 30 000 euroa. Tämä käy ilmi Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen 
kauppakamarin ICC:n teettämästä vientikaupan rahoitusbarometristä. Koetut luottotappiot ovat 
varsin suuria suhteessa keskimääräisen vientikaupan kokoon, joka on valtaosalla yrityksistä alle 
100 000 euroa. Hyvä uutinen on, että jo lähes kolmanneksella vientiyrityksistä on kirjallinen 
luottopolitiikka, joka määrittelee rajat luottoriskien ottamiselle kaupankäynnissä. 
https://kauppakamari.fi/2019/06/05/finnvera-ja-kauppakamari-vientiyritysten-tyypillinen-luottotappio-30-000-euroa-luottotappiot-yha-
viennin-jarruna/   
  
EU-tulos asettaa isot puolueet uuteen asemaan – se on hyväksi 
EuroopalleEuroparlamenttivaalien sunnuntaina ratkennut tulos oli Euroopan tasolla iso voitto 
Eurooppa-myönteisille puolueille.  Etukäteen povattu kansallismielisten ja EU-vastaisten 
populististen puolueiden suuri äänivyöry jäi näkemättä, vaikka populistiset puolueet kasvattivatkin 
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äänimääriään. Lähes yhtä paljon äänimääriä kasvattivat myös Eurooppa-myönteiset vihreät 
puolueet. https://kauppakamari.fi/2019/05/27/eu-tulos-asettaa-isot-puolueet-uuteen-asemaan-se-on-hyvaksi-euroopalle/   
 
Kehitysrahoittajien ohjelmissa miljardien dollarien markkinat myös suomalaisyritysten 
osaamiselle ja teknologialle Kehitysrahoitustoimijat rahoittavat kehittyvien maiden hankkeita 
miljardeilla dollareilla vuosittain. Tästä rahoituksesta suuri osa menee erilaisten hyödykkeiden, 
laitteiden ja palveluiden hankintoihin.  
Kansainvälisten kehityspankkien (Maailmanpankki, Aasian kehityspankki, Afrikan kehityspankki, 
Latinalaisen Amerikan kehityspankki), YK-järjestöjen, muiden kv. järjestöjen sekä Euroopan 
unionin hankinnat muodostavat yhteensä noin 100 miljardin dollarin ”globaalit 
kehitysrahoitusmarkkinat”. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/kehitysrahoittajien-ohjelmissa-miljardien-dollarien-markkinat-myos-suomalaisyritysten-
osaamiselle-ja-teknologialle/ 
 
Kauppakamarin talouskatsaus: Työn hinta on enemmän kuin palkkakuitin näkymä 
Keskuskauppakamarin neljännesvuosittain julkaistavassa talouskatsauksessa käydään läpi 
ajankohtaista taloustilannetta Suomessa ja ulkomailla. Järjestyksessään neljäs Kauppakamarin 
talouskatsaus keskittyy ansiotuloverotukseen.  
https://kauppakamari.fi/2019/10/29/kauppakamarin-talouskatsaus-tyon-hinta-on-enemman-kuin-palkkakuitin-nakyma/ 
 
Baltic Rim Economies 3/2019 https://bit.ly/320mm8s  
 
NIMITYKSET 
 
Suomalainen Allan Rosas komission eettiseksi neuvonantajaksi  
Euroopan komissio on nimittänyt suomalaisen Allan Rosasin jäseneksi kolmihenkiseen komiteaan, 
joka antaa komissiolle neuvontaa eettisissä kysymyksissä. Rosas aloittaa tehtävässä 7. lokakuuta 
2019. Allan Rosasilla on pitkä kokemus oikeusalalta Suomesta ja EU:n toimielimistä. Viimeksi hän 
on toiminut unionin tuomioistuimen tuomarina 17.1.2002–6.10.2019. Sitä ennen hän työskenteli 
Euroopan komission oikeudellisessa yksikössä varapääjohtajana (2001–2002) ja oikeudellisena 
pääneuvonantajana (1995–2001). Riippumaton eettinen komitea perustettiin komission jäsenten 
toimintasääntöjen uudistuksen yhteydessä vuonna 2018. Se korvasi entisen, tapauskohtaisesti 
kokoontuneen eettisen komitean. Toimintasääntöjen uudistus tehtiin komission puheenjohtaja 
Jean-Claude Junckerin aloitteesta avoimuuden lisäämiseksi. Komissaareille asetettiin entistäkin 
tiukemmat eettiset normit, ja eettisen komitean asemaa vahvistettiin, jotta valvonta ja komissaarien 
neuvonta tehostuvat.  
https://ec.europa.eu/finland/news/rosas_191002_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 3. lokakuuta 2019 

Peltomäki – uusi Euroopan komission yhteysupseerinne Helsingissä 
https://ec.europa.eu/finland/news/peltomaki_190509_fi 

 
Nina Kopola Business Finlandin pääjohtajaksi 
Tekniikan lisensiaatti Nina Kopola on nimitetty 1.9.2019 alkaen Business Finlandin pääjohtajaksi. 
Kopola toimi vuosina 2011–2018 Suominen Oyj:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän työskenteli 
Dyneassa vuosina 2000–2011 erilaisissa johtajatason tehtävissä. Lisäksi on toiminut Neste 
Chemicalsissa. https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/nina-kopola-business-finlandin-paajohtajaksi 
 
Valtiosihteerityöryhmä valmistelemaan yritystukien vähentämistä Hallitusohjelmassa on 
sovittu, että asetetaan työryhmä laatimaan ehdotus yritystukia koskevista 100 miljoonan euron 
vähennyksistä vuoden 2023 tasolla syksyn budjettiriiheen mennessä. 
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtiosihteerityoryhma-valmistelemaan-yritystukien-vahentamista 

Avaruusasiain neuvottelukunta asetettu 
Valtioneuvoston yleisistunto on asettanut uuden avaruusasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 
6.9.2019–5.9.2022. 
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Avaruusasiain neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä neuvoa-antavana 
elimenä avaruuspolitiikkaan ja avaruusalan toimintaympäristöön liittyvissä asioissa. 
Neuvottelukunnan toimivaltaan kuuluu erityisesti kansallisen avaruusstrategian vahvistaminen ja 
strategian toimeenpanon seuranta sekä Suomen kansainvälisen vaikuttamisen suuntaviivojen ja 
prioriteettien asettaminen. Neuvottelukunta kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat. 
Ministeriöt vastaavat kuitenkin itse kukin oman hallinnonalansa avaruustoiminnasta. 
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/avaruusasiain-neuvottelukunnan-asettaminen 
 
Jyrki Katainen Sitran yliasiamieheksi 
Yhteiskuntatieteiden maisteri, komissaari Jyrki Katainen on valittu Sitran yliasiamieheksi. Valinnan 
teki Sitran hallintoneuvosto. Tehtävä on määräaikainen ja kestää viisi vuotta. 
https://www.sttinfo.fi/tiedote/jyrki-katainen-sitran-yliasiamieheksi?publisherId=1898&releaseId=69865755 
https://www.sttinfo.fi/tiedote/jyrki-katainen-sitran-yliasiamieheksi?publisherId=1898&releaseId=69865755 
 
Suurlähettiläs New Delhiin ja sivuakkreditoinnit Ruandaan ja Libyaan 
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 25. lokakuuta määrännyt uuden päällikön New 
Delhiin ja kaksi sivuakkreditointia. 
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Ritva Koukku-Ronden New Delhissä olevan 
suurlähetystön päällikön tehtävään 1.12.2019 lukien. 
Aiemmin Koukku-Ronde on toiminut suurlähettiläänä Berliinissä (2015-2019) ja Washingtonissa 
(2011-2015). Hän oli kehityspolitiikan alivaltiosihteerinä vuosina 2009-2011. 
Tätä ennen Koukku-Ronde oli kehityspoliittisen osaston osastopäällikkönä ja Eurooppa-osaston 
apulaisosastopäällikkönä. 
Muuta edustustokokemusta hänellä on Bonnista, Berliinistä, Haagista ja Nairobista. 
Ulkoministeriön palvelukseen Koukku-Ronde on tullut vuonna 1985. Koulutukseltaan hän on 
filosofian maisteri. 
Lisäksi tasavallan presidentti sivuakkreditoi suurlähettiläs Riitta Swanin Ruandaan ja 
suurlähettiläs Pekka Hukan Libyaan. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/suurlahettilas-new-delhiin-ja-sivuakkreditoinnit-ruandaan-ja-libyaan 
 
Sivuakkreditointi Kongon demokraattiseen tasavaltaan 
Tasavallan presidentti on esittelyssään 18. lokakuuta sivuakkreditoinut Lusakan suurlähetystön 
päällikön, suurlähettiläs Pirjo Suomela-Chowdhuryn Kongon demokraattiseen tasavaltaan. 
Tasavallan presidentti on samalla päättänyt suurlähettiläs Pekka Hukan sivuakkreditoinnin 
Kongon demokraattiseen tasavaltaan. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/sivuakkreditointi-kongon-demokraattiseen-tasavaltaan 
 
Team Finland Knowledge –verkosto laajeni neljään maahan 
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen erityisasiantuntijoiden Team Finland Knowledge –verkosto 
laajeni syyskuussa neljään maahan. Uudet erityisasiantuntijat aloittivat työskentelyn Suomen 
suurlähetystöissä Arabiemiirikunnissa, Etelä-Afrikassa, Intiassa ja Venäjällä. Ulkoministeriössä 
puolestaan aloitti syyskuussa uusi koulutussuurlähettiläs Marjaana Sall. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/team-finland-knowledge-verkosto-laajeni-neljaan-maahan 
 
Sivuakkreditointi Mauritaniaan ja valtuutus toimia Saint Luciassa 
Tasavallan presidentti on esittelyssään 11. lokakuuta sivuakkreditoinut Rabatin suurlähetystön 
päällikön, suurlähettiläs Pekka Hyvösen Mauritaniaan. 
Lisäksi tasavallan presidentti valtuutti ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, 
ulkoasiainneuvos Pertti Ikosen toimimaan myös Saint Luciassa. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/sivuakkreditointi-mauritaniaan-ja-valtuutus-toimia-saint-luciassa 
 
Suurlähettiläs Marja Lehto Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden instituutin neuvostoon 
Suurlähettiläs Marja Lehto valittiin Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden instituutin 
(International Institute of Humanitarian Law, IIHL) neuvoston jäseneksi 6.9.2019. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/suurlahettilas-marja-lehto-kansainvalisen-humanitaarisen-oikeuden-
instituutin-neuvostoon 
Kiertävä suurlähettiläs Ikonen valtuutettu Trinidadiin ja Tobagoon 
Tasavallan presidentti valtuutti 20. syyskuuta istunnossaan ulkoministeriöstä käsin kiertävän  
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suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Pertti Ikosen toimimaan myös Trinidad ja Tobagossa. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/kiertava-suurlahettilas-ikonen-valtuutettu-trinidadiin-ja-tobagoon 
 
Sinikka Antila EU-suurlähettilääksi Namibiaan 
Suurlähettiläs Sinikka Antila on nimitetty EU-edustuston päälliköksi Namibiaan 11.9.2019 alkaen. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/sinikka-antila-eu-suurlahettilaaksi-namibiaan 
 
Edustuston päällikkö Bagdadiin, sivuakkreditointeja sekä Suomen edustaja Bahamalle 
Tasavallan presidentti on esittelyssään 6. syyskuuta määrännyt edustuston päällikön Bagdadiin, 
sivuakkreditointeja sekä valtuutuksen kiertävälle suurlähettiläälle. 
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 6. syyskuuta määrännyt ulkoasiainneuvos Vesa 
Häkkisen Bagdadin suurlähetystön päällikön tehtävään. Häkkinen aloittaa tehtävässä 15.11.2019. 
Häkkinen siirtyy tehtävään ajankohtaisviestinnän yksikönpäällikön paikalta. Tätä ennen hän on 
toiminut kakkosvirkamiehenä Varsovan-edustustossa. Ulkoministeriössä ollessaan hän on 
työskennellyt myös muun muassa maahantuloasioiden parissa. Lisäksi hän on työskennellyt 
Suomen Tukholman-suurlähetystössä ja Pietarin-pääkonsulaatissa. Koulutukseltaan hän on 
valtiotieteiden maisteri. Ministeriön palvelukseen Häkkinen on tullut vuonna 1999. Lisäksi 
tasavallan presidentti sivuakkreditoi Abu Dhabin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Marianne 
Nissilän Bahrainiin ja Qatariin, Bukarestin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Marjut 
Akolan Moldovaan sekä Méxicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Päivi 
Pohjanheimon Costa Ricaan.Tasavallan presidentti myös valtuutti ulkoministeriöstä käsin 
kiertävän suurlähettilään tehtävään (Karibian alue) määrätyn suurlähettiläs Pertti 
Ikosen toimimaan Suomen edustajana Bahamalla. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/edustuston-paallikko-bagdadiin-sivuakkreditointeja-seka-suomen-
edustaja-bahamalle 

Uusi sivuakkreditointi sekä valtuutus 
Tasavallan presidentti on esittelyssään 22. elokuuta sivuakkreditoinut Suomen Mexicon-
suurlähettilään, Päivi Pohjanheimon edustamaan Suomea myös Guatemalassa ja Hondurasissa. 
Lisäksi tasavallan presidentti on valtuuttanut ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, 
ulkoasiainneuvos Pertti Ikosen toimimaan myös Dominikaanisessa tasavallassa, Guyanassa, 
Kuubassa sekä Surinamessa. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusi-sivuakkreditointi-seka-valtuutus 
 
Sivuakkreditoinnit Zimbabween ja Nicaraguaan sekä Suomen edustaja Karibialle 
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 5. heinäkuuta sivuakkreditoinut Lusakan 
suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pirjo 
Suomela-Chowdhuryn Zimbabween sekä Méxicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Päivi 
Pohjanheimon Nicaraguaan. 
Lisäksi tasavallan presidentti valtuutti ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 
(Karibian alue) määrätyn, suurlähettiläs Pertti Ikosen toimimaan Suomen edustajana Karibian 
yhteisössä (CARICOM), Itäisen Karibian valtioiden järjestössä (OECS) sekä Dominicassa ja 
Jamaikalla.  
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/sivuakkreditoinnit-zimbabween-ja-nicaraguaan-seka-suomen-edustaja-
karibialle 
 
Uudet edustuston päälliköt Ankaraan ja São Pauloon sekä kiertävä suurlähettiläs Karibialle 
Tasavallan presidentti on esittelyssään 19. kesäkuuta määrännyt uusia edustuston päälliköitä, 
kiertävän suurlähettilään ja sivuakkreditointeja. 
Ulkoasiainneuvos Ari Mäki on määrätty Ankarassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 
1.9.2019 lukien. Mäki siirtyy Ankaraan Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikön yksikönpäällikön 
tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2015 asti. 
Tätä ennen hän on ollut edustuston päällikkönä Kabulissa vuosina 2013-2015. Muuta 
edustustokokemusta hänellä on Roomasta, Pariisista (Unesco) ja Teheranista. Ulkoministeriössä 
Mäki on toiminut kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa hoitavan alivaltiosihteerin 
virkamiessihteerinä vuosina 2006-2009. Hänellä on myös laaja kokemus ministeriön eri osastoilta 
Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä ja Aasian alueilta. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri. 
Ministeriön palvelukseen Mäki on tullut vuonna 1996. 
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Lähetystöneuvos Lasse Keisalo on määrätty São Paulossa olevan konsulaatin päällikön 
tehtävään 1.8.2019 lukien. Keisalo siirtyy São Pauloon YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikön 
yksikönpäällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2016. Aiempaa edustustokokemusta 
hänellä on New Yorkin YK-edustustosta, Madridista, Genevestä ja Meksikosta. Hänelle on kertynyt 
monipuolista osaamista ministeriössä eri tehtävissä kehitysyhteistyöstä, oikeudellisista 
kysymyksistä ja Keski-Amerikasta. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti. Ministeriön 
palvelukseen Keisalo on tullut vuonna 1997. 
Ulkoasiainneuvos Pertti Ikonen on määrätty ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään 
tehtävään 1.7.2019 lukien toimialueenaan Antigua ja Barbuda, Saint Kitts ja Nevis sekä Saint 
Vincent ja Grenadiinit. Ikonen siirtyy tehtävään Belgradin edustuston päällikön tehtävästä, jossa 
hän on toiminut vuodesta 2015. Aiempaa edustustokokemusta hänellä on Kööpenhaminasta, 
Tallinnasta ja Caracasista. Ulkoministeriössä hän on kerryttänyt kokemusta mm. 
tietoyhteiskunnasta ja kehityspoliittisista kysymyksistä. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen 
kandidaatti. Ministeriön palvelukseen Ikonen on tullut vuonna 1989. 
Lisäksi tasavallan presidentti sivuakkreditoi suurlähettiläs Kimmo Lähdevirran Pohjois-
Makedoniaan ja Montenegroon, suurlähettiläs Jari Sinkarin Itä-Timoriin, suurlähettiläs Jukka 
Pietikäisen Boliviaan ja Ecuadoriin sekä suurlähettiläs Päivi Pohjanheimon Belizeen. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uudet-edustuston-paallikot-ankaraan-ja-sao-pauloon-seka-kiertava-
suurlahettilas-karibialle 
 
 

TULLI 
 
Pk-yritysten vienti ja tuonti vahvistuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,3 
miljardia euroa ja tuonnin 4,4 miljardia euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Pk-
yritysten viennin arvo nousi kolme prosenttia ja tuonnin arvo neljä prosenttia edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 14 prosenttia tavaroiden viennin 
kokonaisarvosta ja 27 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta. 
Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 13,4 miljardia euroa 
ja tuonnin 11,3 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten 
viennin arvo kasvoi kolme prosenttia, mutta tuonnin arvo laski neljä prosenttia. 
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankauppa-yritysten-kokoluokittain-tammi-maaliskuu-2019 
 
Vienti Afrikan maihin laski alkuvuonna 
Afrikan osuus Suomen tavaraviennistä 2,4 prosenttia 
Suomen tavaravienti Afrikan maihin kääntyi vuoden 2019 tammi-maaliskuussa Tullin 
ulkomaankauppatilastojen mukaan 27 prosentin laskuun ja jäi arvoltaan 394 miljoonaan euroon. 
Vuonna 2018 viennin arvo kasvoi 27 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa tuonnin 
arvo, 166 miljoonaa euroa, oli 44 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta 
aiemmin. 
Yhteenlaskettu kauppa Afrikan maiden kanssa on Suomelle ylijäämäistä. Kuluvan vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä ylijäämää kertyi 228 miljoonaa euroa, mikä oli hieman viime vuoden 
vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. Vuonna 2018 kauppa oli 636 miljoonaa euroa ylijäämäistä, kun 
vuonna 2017 ylijäämä jäi 606 miljoonaan euroon. 
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/suomen-ja-afrikan-maiden-valinen-kauppa-vuonna-2019-1-3- 
 
Tavaraviennin arvo kasvoi 15 maakunnassa viime vuonna 
Vuonna 2018 Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen 
mukaan 63,7 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 66,6 miljardia euroa. Sekä viennin että tuonnin 
arvo kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta 2017. 
Maakunnittain tarkasteltuna viennin arvo nousi Tullin ennakollisten tietojen mukaan viime vuonna 
15 maakunnassa ja laski neljässä maakunnassa. Euromääräisesti viennin arvo kasvoi eniten 
Uudellamaalla (622 milj. e), Varsinais-Suomessa (610 milj. e) ja Kymenlaaksossa (534 milj. e). 
Prosenttimääräisesti viennin arvo kasvoi jyrkimmin Kainuussa (+23 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla 
(+21 %). Viennin arvo laski Kanta-Hämeessä neljä prosenttia, sekä Etelä- että Pohjois-Savossa ja  
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Ahvenanmaalla kaksi prosenttia. 
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankauppa-maakunnittain-vuonna-2018 
 
Yksityisten kotimaisten yritysten viennin arvo oli 37 miljardia euroa vuonna 2018, kasvua oli 21 
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaalaisomisteisten yritysten viennin arvo nousi 
kymmenen prosenttia, ollen arvoltaan 25 miljardia euroa. Valtio-omisteisten yritysten viennin arvo 
laski alle miljardiin, 94 prosenttia vuodesta 2017. Yksityisten kotimaisten yritysten osuus 
kokonaisviennin arvosta oli 59 prosenttia, mikä vastaa seitsemän prosenttiyksikön kasvua 
edellisvuodesta. Valtio-omisteisten yritysten osuus viennin arvosta laski edellisvuoden 
kahdeksasta prosentista alle yhteen prosenttiin. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus oli 40 
prosenttia, nousten prosenttiyksikön edellisvuodesta. Valtionomisteisten yritysten osuuden laskua 
selittää valtion enemmistöosuuden päättyminen eräässä yrityksessä. Eniten muutos vaikutti 
kemianteollisuuden tuotteiden tuoteluokkaan. 
Yksityisten kotimaisten yritysten tuonnin arvo oli 34 miljardia ja ulkomaalaisomisteisten yritysten 30 
miljardia euroa. Yksityisten kotimaisten yritysten tuonnin arvo nousi 39 prosenttia vuodesta 2017, 
kun ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä nousua oli kolme prosenttia. Valtio-omisteisten yritysten 
tuonti laski 73 prosenttia ollen 2 miljardia euroa. Yksityisten kotimaisten yritysten osuus 
kokonaistuonnista oli 51 prosenttia, nousten 12 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Valtio-
omisteisten yritysten osuus supistui 11 prosenttiyksikköä, pudoten kolmeen prosenttiin. 
Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus puolestaan laski prosenttiyksikön, 45 prosenttiin. 
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankauppa-yritystyypeittain-vuonna-2018 
 
Pk-yritysten ulkomaankaupassa nousua – suurilla yrityksillä kasvu voimakkaampaa 
Pk-yritysten vuoden 2018 viennin arvo oli 9,2 miljardia euroa, joka oli kaksi prosenttia suurempi 
kuin vuonna 2017. Tärkeimmistä tuoteluokista pk-sektorilla kasvoi voimakkaimmin koneiden ja 
laitteiden vienti (+13%). Pk-yritysten osuus koko viennin arvosta supistui hieman ja oli 14 
prosenttia. 
Pk-yritysten vuoden 2018 tuonnin arvo, yhteensä 17,6 miljardia euroa, kasvoi kaksi prosenttia 
vuodesta 2017. Pk-yritysten tuonnin arvo on lähes kaksi kertaa niiden viennin arvon suuruinen. Pk-
yritysten tuonnin arvo nousi eniten kulkuneuvojen osalta (+25 %). Pk-yritysten osuus koko tuonnin 
arvosta supistui hieman ja oli 26 prosenttia. 
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankauppa-yritystyypeittain-vuonna-2018  
 
Pk-yritysten vienti ja tuonti vahvistuivat vuoden toisella neljänneksellä - suurten yritysten 
vienti ennallaan Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin 
arvo oli 2,5 miljardia euroa ja tuonnin 4,6 miljardia euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Sekä 
pk-yritysten viennin että tuonnin arvo nousi neljä prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 15 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 
28 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta. 
Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2019 toisella neljänneksellä 13,7 miljardia euroa ja 
tuonnin 11,6 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten 
viennin arvo pysyi samana, kun taas tuonnin arvo laski kolme prosenttia. 
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankauppa-yritysten-kokoluokittain-huhti-kesakuu-2019 
 
Tavaraviennin arvosta 13 prosenttia jälleenvientiä vuonna 2018 
Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo vuonna 2018 oli 63,7 
miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta 2017. Viennin arvosta 8,1 
miljardia euroa oli jälleenvientiä, eli muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden vientiä. 
Jälleenviennin arvo kasvo viisi prosenttia edellisvuodesta. Jälleenviennin arvo säilyi 13 prosentin 
tasolla kokonaisviennistä. Jälleenviennin osuuden muutokset ovat 2010-luvulla olleet vuositasolla 
pieniä. 
Ruotsi oli vuonna 2018 edellisvuoden tapaan Suomen suurin jälleenvientimaa jälleenviennin arvon 
mukaan laskettuna. Toiseksi suurin jälleenvientimaa Venäjä säilytti myös asemansa 
edellisvuodesta. Viro oli kolmanneksi suurin jälleenvientimaa viime vuonna. Seuraavaksi suurimpia 
jälleenvientimaita olivat Saksa ja Kiina. Jälleenviennin osuus kokonaisviennin arvosta oli Suomen 
tärkeimmistä kauppakumppaneista suurin Viron (34 %), Japanin (28 %) ja Venäjän (21 %) 
kohdalla. 
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Jälleenviennin arvo oli suurin teollisuuskoneiden ja -laitteiden viennissä. Toiseksi suurin 
jälleenviennin arvo oli sähkökoneiden ja -laitteiden ryhmässä. Kolmanneksi eniten jälleenvietiin 
tieteellisiä kojeita ja laitteita. https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/jalleenvienti-vuonna-2018 
 
Suomen vienti Yhdysvaltoihin jatkoi nopeaa kasvuaan alkuvuonna 
Yhdysvallat Suomen kolmanneksi suurin vientimaa Saksan ja Ruotsin jälkeen 
Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 18 prosenttia 
tammi-heinäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan lähes 2,9 
miljardia euroa. Vienti Yhdysvaltoihin on kasvanut vuosittain vuodesta 2016 lähtien. Tuonti 
Yhdysvalloista oli kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa arvoltaan 1,3 miljardia euroa, eli kahdeksan 
prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. 
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/suomen-ja-yhdysvaltojen-valinen-kauppa-vuonna-2019-1-7- 
 
Suomen vienti Isoon-Britanniaan kääntyi laskuun kuluvana vuonna 
Iso-Britannia Suomen seitsemänneksi suurin vientimaa 
Suomen tavaravienti Isoon-Britanniaan väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan kolme 
prosenttia tammi-heinäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli 
arvoltaan lähes 1,6 miljardia euroa. Vuonna 2018 vienti Isoon-Britanniaan kasvoi kuusi prosenttia 
ja vuonna 2017 kahdeksan prosenttia. Tuonti Isosta-Britanniasta oli tammi-heinäkuussa arvoltaan 
noin miljardi euroa. Tuonnin arvo oli kolme prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 
pienempi. Tuonnin arvo laski kolme prosenttia myös vuonna 2018. 
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/suomen-ja-ison-britannian-valinen-kauppa-vuonna-2019-1-7- 
 
 
TILASTOKESKUS 
 
Nettomaahanmuutto selvästi edellisvuotta pienempää vuonna 2018 Tilastokeskuksen mukaan 
Suomen saama muuttovoitto vuonna 2018 väheni selvästi, sillä se oli 19 prosenttia vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Suomen saama muuttovoitto väheni 11 958 henkeen edellisen vuoden 14 
824 hengestä. Syynä muuttovoiton vähenemiseen oli maahanmuuton väheneminen ja 
maastamuuton kasvu. Suomeen muutti ulkomailta 31 106 henkeä vuonna 2018, ja Suomen 
maastamuutto ulkomaille oli 19 148 henkeä. 
http://tilastokeskus.fi/til/muutl/2018/muutl_2018_2019-06-17_tie_001_fi.html?fbclid=IwAR0t4iIkiQUVAmF222Y_N6ySj-G7M-
iKyAGMdh5CJk1ky6JD1L6UxwOYC_w 
 
Palveluiden ulkomaankaupan kasvun ajurina tietotekniikkapalvelut vuoden 2019 toisella 
neljänneksellä 
Palveluvienti kasvoi 13 prosenttia vuoden 2019 toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna. Palvelutuonti kasvoi 7 prosenttia. Tietotekniikkapalveluiden vienti kasvoi 
voimakkaasti. Tuonnissa etenkin muut liike-elämän palvelut kasvoivat viime vuoden vastaavasta 
neljänneksestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -
tilastosta, joka on osa maksutasetta . 
http://tilastokeskus.fi/til/tpulk/2019/02/tpulk_2019_02_2019-09-20_tie_001_fi.html?ad=notify 
 
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat elokuussa 
Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vuoden 2019 elokuussa 4,5 prosenttia vuoden 
2018 elokuusta. Palvelutuotanto eli volyymi, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, 
kasvoi samaan aikaan 3,1 prosenttia. Kuluvan vuoden heinäkuussa liikevaihto oli 5,9 prosentin 
kasvussa volyymin asettuessa tuolloin 4,6 prosentin nousuun vuodentakaisesta. Palvelualoissa 
ei ole mukana kaupan toimialoja. 
http://tilastokeskus.fi/til/plv/2019/08/plv_2019_08_2019-10-15_tie_001_fi.html?ad=notify  
 
 
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia elokuussa 2019 
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomen majoitusliikkeissä 3,5 prosenttia viime 
vuodesta ja heille tilastoitiin 1,62 miljoonaa yöpymisvuorokautta elokuussa 2019. Ulkomaisten 
matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta 4,0 prosenttia ja ulkomaalaisille yöpymisiä 
tilastoitiin 0,78 miljoonaa. Kaikkiaan yöpymisiä oli yhteensä 2,4 miljoonaa, mikä oli 3,6 prosenttia 
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enemmän kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja 
ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella 
varustettua matkailuvaunupaikkaa. 
http://tilastokeskus.fi/til/matk/2019/08/matk_2019_08_2019-09-26_tie_001_fi.html?ad=notify  
 
Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen laskivat vuonna 2018 
Ulkomailta Suomeen tehtyjen suorien sijoitusten arvo laski vuoden 2018 aikana 75,0 mrd. 
eurosta 62,4 mrd. euroon. Rahoitustaloustoimina Suomeen tehtiin sijoituksia nettomääräisesti -
2,1 mrd. euron arvosta eli sijoituksia vähennettiin. Suorien sijoitusten kannan lasku selittyy 
kuitenkin pääosin arvostuserien muutoksella -10,5 mrd. euroa. 
http://tilastokeskus.fi/til/ssij/2018/ssij_2018_2019-09-30_tie_001_fi.html?ad=notify 
 
 
MITEN HYÖDYNTÄÄ KAUPPASOPIMUKSIA? 
Ulkoministeriö on laatinut yhdessä valtiovarainministeriön ja Tullin kanssa ohjeen, miten yritykset 
voivat hyödyntää kauppasopimusten tarjoamia tullinalennuksia. 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=50085&contentlan=1&culture=fi-FI 
 
Seuraa meitä myös: 
FINNCHAM 
Finnchamin verkkosivut palvelevat osoitteessa www.finncham.fi – artikkeleita maailmalta ja 
kotimaasta 
Fincham LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finncham/ 
Finncham Twitter: http://twitter.com/FinnCham 
Finncham Facebook: https://www.facebook.com/pages/Finncham/159130820836890 
Kauppayhdistykset: https://kauppayhdistys.fi/ 
ATA carnet – customs document is commonly used by Dutch companies 
https://www.finncham.fi/news/2018/4/26/ata-carnet-customs-document-is-commonly-used-bydutch- 
companies 
Ansiomerkit Kerro ansioituneelle ja tärkeälle työntekijälle, miten paljon häntä arvostat. Palkitse 
ansiomerkillä! Menestyvän yrityksen taustalla on osaavia, sitoutuneita työntekijöitä. Kiire ja uudet 
haasteet vievät, mutta välillä on hyvä pysähtyä kiittämään. https://ansiomerkit.fi/ 
Välimiesmenettely Välimiesmenettely on luottamuksellinen vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle, 
ja sitä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Sopimuksen tekoa 
helpottavat mallivälityslausekkeet. https://arbitration.fi/ 
Sovittelu Sovittelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen menettely, jossa puolueeton kolmas 
osapuoli (sovittelija) avustaa asianosaisia (kahta tai useampaa) heidän riitansa sovinnollisessa 
ratkaisussa ja/tai riitojen välttämisessä. Sovittelu auttaa myös liikesuhteiden ja henkilökohtaisten 
suhteiden ylläpitämisessä. https://arbitration.fi/fi/sovittelu   
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