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AFRIKKA 
 
Maghrebin vetovoimaa – läntinen Afrikka kutsuu yrityksiä 
Maghreb – harvalle tulee mieleen kysyä, mitä tuo sana tarkoittaa… Termi on muunnos 
arabiankielisestä termistä ”Maghrib”, joka merkitsee ”laskeutuva”, ”länsi” eli se on vastakohta 
termille ”Mashirq” eli nouseva. Toisin sanoen laskevan auringon alue, johon lukeutuvat Libya, 
Tunisia, Algeria, Marokko ja Mauritania. 
https://kauppayhdistys.fi/maghrebin-vetovoimaa-lantinen-afrikka-kutsuu-yrityksia/ 

 
Kohti hankerahoituksen riskien hallintaa Afrikassa 
Luonnonrikkaan mantereen nuoren väestön ja kasvavan keskiluokan integroituvat markkinat 
houkuttelevat tuottaviin investointeihin, kun riskienhallinnan mahdollisuudet parantuvat 
https://kauppayhdistys.fi/kohti-hankerahoituksen-riskien-hallintaa-afrikassa/ 

 
Finnpartnership – rahallista avustusta liiketoiminnan aloittamiseen Afrikassa 
Ulkoministeriön rahoittaman ja Finnfundin hallinnoiman Finnpartnership-
liikekumppanuusohjelman tavoitteena on synnyttää positiivisia kehitysvaikutuksia edistämällä 
liiketoimintaa Suomen ja kehitysmaiden välillä. Finnpartnership tarjoaa avustusmuotoista 
rahoitusta (jopa 85 % saakka), kontakteja ja neuvontaa kehitysmaaliiketoimintaan liittyvissä 
kysymyksissä. Afrikka on yksi Finnpartnershipin keskeisistä toiminta-alueista. Finnpartnershipin 
kohdemaihin kuuluvat kaikki OECD:n kehitysapukomitean DAC:n listaamat kehitysmaat. 
https://kauppayhdistys.fi/finnpartnership-rahallista-avustusta-liiketoiminnan-aloittamiseen-afrikassa/ 

 
Suomen Afrikka-strategia – kohti vahvempaa poliittista ja taloudellista kumppanuutta 
Valtioneuvosto on hyväksynyt tänään Suomen Afrikka-strategian. Sen avulla monipuolistetaan ja 
syvennetään Suomen suhteita Afrikan maihin, Afrikan unioniin (AU) ja alueellisiin järjestöihin, 
keskittyen erityisesti poliittisiin ja taloudellisiin suhteisiin. 
https://um.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/suomen-afrikka-strategia-kohti-vahvempaa-poliittista-ja-taloudellista-
kumppanuutta 

 
Poliittisten riskien ja suurten mahdollisuuksien Afrikka 
Kansainvälisessä yritystoiminnassa poliittiset riskit ovat ennakoimattomia muuttujia, jotka 
kääntävät liiketoiminnan laskennalliset tuotto-odotukset tappioiksi. Afrikan markkinoita leimaa 
monitasoinen ennakoimattomuus geopolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta kansalaisyhteiskuntien 
tasoille.  Saavatko Afrikan poliittiset riskit suomalaisesta näkökulmasta katsottuna kasvuvoimansa 
enemmän sittenkin tietämättömyydestä maanosan markkinoiden rakenteesta ja toiminnasta kuin 
ennakoimattomuudesta? Pitäisikö Afrikan markkinoita lukea uusien, valtavirrasta eroavien 
muuttujien valossa ja hallita liiketoiminnan riskejä niiden pohjalta?   
https://blogit.ulkoministerio.fi/vapaastikaupasta/poliittisten-riskien-ja-suurten-mahdollisuuksien-afrikka/ 
 

Energiakumppanuus vahvistaa paikallisyhteisöjä ja kestävää kehitystä Afrikassa 
Ulkoministeriön, Fingon ja kauppakamarien Kehityksen kumppanit -keskustelusarja käynnistyi 
keskustelulla energiasta. Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyö paikallisyhteisöjen 
kanssa on avain energiaköyhyyden poistamiseen ja vihreään siirtymään. Livelähtys keräsi yli 
tuhatpäisen yleisön ulkoministeriön Twitter- ja Facebook-kanavissa. https://bit.ly/3iFSSZQ 

 
Tutkija: Seitsemän megatrendiä muovaa Afrikan tulevaisuutta 
Afrikan olosuhteet positiiviselle kehitykselle ovat hatarat ja epäsuhtaiset alueiden välillä. Laajalla ja 
monimuotoisella mantereella on edellytyksiä sekä rauhalle ja hyvinvoinnille että epävakaudelle ja 
turvattomuudelle. 
Uusimmassa Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki 
listaa seitsemän Afrikan tulevaisuutta muovaavaa megatrendiä. Ne ovat väestönkasvu, 
kaupungistuminen, ilmastonmuutos, demokratisoituminen, pitkittyneet konfliktit, yhteyspolitiikka 
sekä geopoliittinen kilpailu. 
Ilmastonmuutosta lukuun ottamatta megatrendien suuntaan vaikuttavat merkittävästi afrikkalaisten 
johtajien poliittiset päätökset, Ruohomäki kirjoittaa. Hänen mukaansa laajamittainen positiivinen 
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kehitys on mahdollista vain, jos manner onnistuu lisäämään autonomiaansa, eikä siitä tule 
suurvaltojen pelikenttää. 
Ruohomäki työskentelee Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmassa. 
Englanninkielisen julkaisun voi lukea ja ladata instituutin verkkosivuilta: 
https://www.fiia.fi/julkaisu/african-megatrends 
 

 
MAROKKO 
 
Marokko, moderni mosaiikki 
Näkyykö kansainvälisyys siellä Rabatissa, Suomen edustuston päällikön sijainen Karoliina 
Heikinheimo-Pérez? 
Näkyy. Rabat on pieni kaupunki mutta täällä kiteytyy maan monipuolisuus arabikulttuurista 
eurooppalaiseen. Lähes kaikki puhuvat useita kieliä, täältä löytyy useita historian kerroksia mutta 
samalla kehittynyttä ja edistyksellistä teknologiaa, infrastruktuurikin on älyttömän hyvä.  
https://kauppapolitiikka.fi/marokko-moderni-mosaiikki/ 

 
SAMBIA 
 
Twinning: Toiminta laajenee uusiin maihin ja Suomen menestys jatkuu – tällä kertaa 
Sambiassa 
Twinning-toiminta laajeni vuodenvaihteessa seitsemään uuteen maahan komission kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosaston (DG INTPA) kolmevuotisella pilotilla. Pilotin hankkeista kahden 
ensimmäisen tarjouskilpailut on jo järjestetty ja Suomi voitti näistä molemmat. Suomi ryhtyy näin 
tukemaan Sambiaa sekä korruptionvastaisen toiminnan että valtiontalouden tarkastustoiminnan 
kehittämisessä. Tarjouskilpailuvoitot ovat hienoa jatkoa Suomen viimeaikaiselle Twinning-
menestykselle. https://bit.ly/3cGfPrU 
 

 
AASIA, ARABIA 
 
ETELÄ-KOREA 
 
Etelä-Korea vihertyy hitaasti 
Saapuminen Etelä-Koreaan syksyllä 2019 toi elämään paljon uutta: ultramoderneja tornitaloja, 
korealaista pali-pali (nopeasti-nopeasti) –rytmiä ja aikamatkan menneisyyteen ilmastoajattelussa. 
Euroopasta tutut ilmastotrendit kuten hybridiautoilu, eläinproteiinin vähentäminen ja 
hiilineutraaliuteen pyrkiminen eivät olleet vielä rantautuneet Etelä-Koreaan. 
https://blogit.ulkoministerio.fi/vapaastikaupasta/etela-korea-vihertyy-hitaasti/ 
 

FILIPPIINIT 
 
Filippiinit - tähtäimessä talouden uusi nousu 
Viime vuosina alueen dynaamisimmaksi kehittynyt Filippiinien talous sukelsi covid-19 –pandemian 
tuomien taloudellisen toiminnan rajoitusten myötä viime vuonna. Koronarokotusten vähitellen 
alkaessa ja rajoitusten hellittäessä talouden todellista piristymistä odotetaan viimeistään kuluvan 
vuoden toisella puoliskolla. Talouden perustan arvioidaan olevan kunnossa. 
Liiketoimintaympäristön myönteinen kehitys jatkuu, ja suomalaisosaamiselle on mahdollisuuksien 
paikkoja, jotka odottavat perkaamista: infrarakentamista mukaan lukien älykäs 
kaupunkirakentaminen, uusiutuvan energian hyödyntämistä, digitalisaatiota, terveydenhuoltoa ja 
koulutusta. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/filippiinit-t-c3-a4ht-c3-a4imess-c3-a4-talouden-uusi-
nousu/384951 
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IRAK 
 
Militiaryhmät ovat uhka Irakille - Suomen kiisinhallintatyön tulisi vastata paremmin maan 
todellisuutta 
Irakin turvallisuutta heikentävät militiaryhmät ovat juurruttaneet asemansa syvälle maan 
taloudelliseen ja poliittiseen järjestelmään. Yhteisellä Kansan mobilisointiyksiköt (PMF) -nimellä 
tunnetut ryhmät ovat sekä puolisotilaallisia toimijoita että osa valtion hallintoa. Kansainvälisissä 
operaatioissa on pyrittävä rajoittamaan PMF-ryhmien vaikutusvaltaa, sillä ne ovat Irakin 
turvallisuuden kannalta merkittävä uhka. Yksittäisen militiaryhmän tukeminen vaikuttaa Irakin 
valtadynamiikkaan. 
Uusimassa Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa tutkija Mariette Hägglund muistuttaa, että Suomen 
ja muiden kansainvälisten toimijoiden tulisi perehtyä paremmin Irakin nykyiseen 
turvallisuustilanteeseen. Kirjoittajan mukaan Suomen ja EU:n kaltaisten toimijoiden on mietittävä, 
minkälaista tukea sidosryhmille annetaan ja kenelle esimerkiksi Irakin sisäministeriölle suunnattu 
tuki todellisuudessa valuu. Tällä hetkellä ministeriössä toimii henkilöitä, jotka ovat Yhdysvaltain 
pakotteiden alla tai terroristilistauksessa. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/irakin-turvallisuustilanne 
 

 
JAPANI 
 
Japani ponnistaa jättimäiseen digiloikkaan 
Koronapandemia on iskenyt Japanin silmille kiusallisen totuuden: maan digitalisaation taso on 
auttamatta verrokkimaita jäljessä. Huipputeknologisesta imagostaan huolimatta japanilaiset 
hallintoprosessit pyörivät paperinivaskojen, leimasinten ja ylityötunteja puurtavien virkailijoiden 
voimin. Digiloikka on uuden hallituksen jättihanke, mutta onnistuuko Japani? Mitä oppeja 
digitalisaation kärkimaa Suomi voisi tarjota? 
https://blogit.ulkoministerio.fi/vapaastikaupasta/japani-ponnistaa-jattimaiseen-digiloikkaan/ 
 

 
KAZAKSTAN 
 

Ajankohtaiskatsaus Kazakstanin talouteen, kevät 2021 
Viimevuotinen öljyn maailmanmarkkinahinnan romahtaminen yhdessä pandemian muiden 
vaikutusten kanssa heikensivät Kazakstanin talousnäkymiä merkittävästi. Talous kutistui vuonna 
2020 ensimmäisen kerran sitten 1990-luvun. Tänä vuonna BKT:n oletetaan kasvavan jälleen ja 
ensi vuonna kasvu voi olla jo 3,5 prosenttia. Elpymisessä ja talouden monipuolistamisessa 
panostetaan mm. IT-sektoriin, maatalouteen sekä vihreään kasvuun. Liiketoimintaympäristön tutut 
haasteet säilyvät yhä, mutta kysyntää suomalaisosaamiselle on useilla aloilla. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ajankohtaiskatsaus-kazakstanin-talouteen-
kev%25C3%25A4t-2021/384951 

 
KIINA 
 
Kiinan tavaraviennin määrä kehittyi poikkeuksellisen vahvasti koronapandemian aikana 
Marraskuussa 2020 maailmantavarakaupan vuosikasvu kääntyi viimein positiiviseksi, kun 
kokonaismäärät kasvoivat 1,5 % vuoden takaiseen verrattuna. Jo ennen koronapandemiaa 
maailmankaupan kehitys oli heikkoa, eikä se kasvanut käytännössä lainkaan vuosien 2018–2019 
aikana. Marraskuussa 2020 maailman vienti- ja tuontimäärät saavuttivat tason, jolla oltiin jo 
loppuvuodesta 2017. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202106_1/ 
 
Kiinteistösektorin riskejä halutaan saada kuriin Kiinassa 
Vuoden alusta lähtien pankkien lainanantomahdollisuuksia kiinteistösektorille kiristettiin ja viime 
vuonna suurten rakennuttajien velanottoa rajoitettiin. Rakennuttajien nopean velkaantumisen 
pelätään luovan hintakuplaa asuntomarkkinoille ja lisäävän rahoitusmarkkinariskejä. 
Kiinalaisrakennuttajien maksuvaikeuksista on uutisoitu jo usean vuoden ajan ja niiden 
maksulaiminlyönnit ovat lisääntyneet. Huolta on aiheuttanut erityisesti Evergrande, joka on 
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maailman velkaisin rakennuttaja (110 mrd. dollarin velkavastuut viime vuoden lopussa). 
Pankkilainanannon suuntaamisen velkaisilta rakennuttajilta muille sektoreille toivotaan myös 
parantavan tehokkuutta. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202106_2/ 
 

Hongkongissa reaalitalous on yhä heikko 
Hongkong on selvinnyt koronapandemiasta toistaiseksi hyvin vähäisillä tautitapauksilla, mutta 
rajoitukset ovat olleet tiukkoja ja pandemian taloudelliset vaikutukset suuria. Jo kesällä 2019 
alkanut talouden supistuminen jatkui viime vuonna, alueen kokonaistuotannon määrä oli 6 % 
vuotta aiempaa pienempi. Talous elpyi jonkin verran vuoden jälkipuoliskolla, ja vuoden viimeisellä 
neljänneksellä BKT oli enää 3 % vuodentakaista pienempi. Toipuminen näyttää kuitenkin 
pysähtyneen viimeisellä neljänneksellä, kun kokonaistuotannon määrä pysyi samalla tasolla 
edelliseen neljännekseen nähden. Hongkongissa meneillään olevaa epidemia-aaltoa on pyritty 
hillitsemään paikallisten karanteenien ja ulkonaliikkumiskieltojen avulla, mikä on vaikuttanut myös 
talouskehitykseen. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202106_3/ 
 

Kiina on Myanmarin tärkein kauppakumppani 
Kiinan ulkoministeri totesi helmikuun alussa lausunnossaan panneensa merkille 
sotilasvallankaappauksen Myanmarissa ja toivoi osapuolten pääsevän yhteisymmärrykseen 
Myanmarin perustuslain puitteissa ja kansainvälisen yhteisön tukevan vakautta maassa. Kiina ja 
Venäjä estivät sotilasvallankaappauksen tuomitsevan lauselman hyväksymisen YK:n 
turvallisuusneuvostossa. Myanmarin tilanne kärjistyi armeijan tukemien puolueiden hävittyä 
marraskuiset parlamenttivaalit, joiden selväksi voittajaksi nousi vallassa ollut Demokraattinen 
yhteenliittymä -puolue (NLD) 82 prosentin äänisaaliilla. NLD:n vaalilupauksiin kuului armeijan roolin 
asteittainen vähentäminen Myanmarin hallinnossa. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202106_4/ 
 

Uudet matkustusrajoitukset saivat härän vuoden alkamaan Kiinassa tavanomaista 
vaisumpana 

Kiinalaista uutta vuotta vietettiin tänä vuonna helmikuun 12. päivänä. Tyypillisesti kiinalaiset 
matkustavat omille kotipaikkakunnilleen juhlistamaan viikon mittaista kansallista vapaata. Uusien 
paikallisten tartuntaryppäiden takia viranomaiset kuitenkin pyrkivät rajoittamaan matkustamista 
asettamalla kansallisia vaatimuksia negatiivisista koronatesteistä ja kahden viikon karanteeneista. 
Lehtitietojen mukaan osa provinsseista asetti omia, tiukempia rajoituksia. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202108_1/ 
  

Kiinaan virtasi viime vuonna maailman eniten suoria sijoituksia 
Koronapandemiasta ja kauppakiistoista huolimatta Kiinaan virtaavat ulkomaiset suorat sijoitukset 
kasvoivat vuonna 2020. Kehitys poikkesi muusta maailmasta. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202108_2/ 

  
Kiinan vaihtotaseen ylijäämä kasvoi vuoden 2020 aikana kahteen prosenttiin BKT:stä 
Alustavien maksutasetilastojen mukaan vaihtotaseen ylijäämä kasvoi vuonna 2020 noin 300 mrd. 
dollariin, mikä vastasi 2 % BKT:stä.  Vuonna 2019 vaihtotase oli 140 mrd. dollaria ylijäämäinen 
(noin prosentti BKT:stä). Viime vuoden ylijäämän kasvu johtui sekä aiempaa suuremmasta 
tavarakaupan ylijäämästä että palvelukaupan pienentyneestä alijäämästä. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202108_3/ 

  
Provinssien BKT-kasvutavoitteet maltillisia koko Kiinan näkymiin verrattuna 
Kiinan kaikkien maakuntien BKT:n kasvu jäi koronavuonna 2020 edellistä vuotta merkittävästi 
hitaammaksi, mutta Hubein maakuntaa lukuun ottamatta pysyi positiivisena. Hubei, jonka 
pääkaupunki Wuhan oli Kiinan koronaepidemian alku- ja keskuspaikka, koki alkuvuonna 2020 
erittäin suuren BKT:n romahduksen. Vaikka sen talous alkoi toipua jo kevään ja kesän aikana, jäi 
maakunnan koko vuoden BKT 5 % edellistä vuotta pienemmäksi. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202108_4/ 
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Kiinan kansankongressin kokouksessa päätettiin talouspolitiikan linjoista 
Kansankongressin viikon (5–11.3.) kestäneeseen kokoukseen Pekingiin kokoontui lähes 3 000 
kiinalaispäättäjää. Kansankongressi on Kiinan korkein päättävä elin, mutta käytännössä se vain 
hyväksyy sille tuodut esitykset kuten hallituksen toimintasuunnitelman ja tavoitteet, budjetin, 
viisivuotissuunnitelman ja henkilövalinnat maan johtotehtäviin. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202110_1/ 
  
Kiina päätti kasvattaa budjettimenoja vain maltillisesti vuonna 2021 
Kansankongressin kokouksessa käsiteltiin viime vuoden toteutunut budjetti ja hyväksyttiin vuoden 
2021 budjetti. Finanssiministeriön budjettikertomuksen mukaan viime vuonna keskus- ja 
paikallishallintojen budjettitulot supistuivat noin 4 % ja ne olivat 18 300 mrd. juania (18 % BKT:stä). 
Samalla menot kasvoivat 3 % ja olivat 24 600 mrd. juania (24 % BKT:stä) ja alijäämä kasvoi 6 300 
juaniin, joka oli reilu 6 % BKT:stä. Alijäämästä yli kolmasosa tilkittiin valtion- ja paikallishallintojen 
rahastoista ja muista varoista ja näin virallisesti ilmoitettu alijäämä oli vain 3,7 % BKT:stä. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202110_2/ 
  
Kiinassa haettiin viime vuonna neljäsosa kaikista maailman kansainvälisistä patenteista 
Maailman tekijänoikeusjärjestö WIPO:n alustavan arvion mukaan patenttiyhteistyösopimuksen 
(PCT) mukaisia kansainvälisiä patentteja haettiin viime vuonna yhteensä 275 900 kappaletta, mikä 
oli 4 % enemmän kuin vuonna 2019. Selvästi eniten patentteja haettiin vuoden aikana Kiinassa (25 
% kaikista patenteista). Seuraavaksi suurimmat hakijamaat olivat Yhdysvallat (22 %), Japani (18 
%), Korea ja Saksa (molemmat 7 %). Kiinassa patenttihakemusten määrä kasvoi 16 % 
edellisvuodesta, mikä oli selvästi enemmän kuin muissa suurissa hakijamaissa. Saksassa ja 
Japanissa patenttihakemukset supistuivat 4 %. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202110_3/ 
  
Suomen Kiinan-tuonti kasvoi viime vuonna 9 prosenttia, vaikka tuonti kokonaisuudessaan 
supistui selvästi 
Viime vuonna Suomesta Kiinaan suuntautuneen tavaraviennin arvo jäi 3 miljardiin euroon, mikä oli 
13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Suomen Kiinan-vienti supistui aavistuksen enemmän 
kuin vienti kokonaisuudessaan (-12 %). Tuonti Kiinasta sen sijaan kasvoi 9 prosenttia 5,4 miljardiin 
euroon, kun Suomen koko tuonti supistui lähes 10 prosenttia. Kiinan osuus Suomen viennistä 
pysyi reilussa 5 prosentissa, mutta osuus tuonnista nousi pari prosenttiyksikköä 9 prosenttiin. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202110_4/ 

  
BOFIT Kiina-ennuste 2021–2023 / 1 Talouden palautuminen koronapudotuksesta oli viime 
vuoden jälkipuoliskolla nopeaa. Kasvua tukivat viennin hyvä kehitys sekä talouden tukitoimet, jotka 
lisäsivät erityisesti investointeja. Rakenteelliset tekijät ja koronaelvytyksen kasvattamat 
epätasapainot heikentävät kuitenkin kasvunäkymää. Matalan vertailutason takia tämän vuoden 
kasvu tulee olemaan nopeaa, mutta jää seuraavina vuosina huomattavasti hitaammaksi. Vaikka 
talous palautui kasvuun nopeasti, jättää koronakriisi talouden aiempaa haavoittuvaisemmaksi. 
Tämän lisäksi ulkoiset epävarmuudet ovat kasvaneet erityisesti Yhdysvaltojen pyrkiessä 
rajoittamaan maiden välistä keskinäisriippuvuutta. Talouspolitiikassa merkittävät tuottavuutta 
parantavat reformit viipyvät. Sen sijaan alkavalla viisivuotiskaudella omavaraisuutta pyritään 
kasvattamaan ja taloutta ohjataan yhä enemmän keskusjohtoisesti. 
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/17913 
 

Kiinan uusi viisivuotissuunnitelma painottaa teollisuuden kehittämistä ja omavaraisuutta 
Kansankongressin kokouksessa maaliskuussa hyväksyttiin Kiinan 14. viisivuotissuunnitelma 
vuosille 2021–2025 ja suuntalinjoja aina vuoteen 2035 asti. Vaikka monet suunnitelman linjat ovat 
ennestään tuttuja, suunnitelmaan on tehty selviä painotusmuutoksia, jotka heijastelevat kiristyvää 
suurvaltakilpailua. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202112_2/ 
  
Kiinan ensimmäinen korkean tason tapaaminen Bidenin hallinnon kanssa ei lämmittänyt 
maiden välejä Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken ja kansallisen turvallisuuden 
neuvonantaja Jake Sullivan tapasivat Kiinan ulkoministeri Wang Yin ja johtava diplomaatti Yang 
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Jiechin Alaskassa 18–19.3. Kyseessä oli maiden ensimmäinen korkean tason tapaaminen Joe 
Bidenin presidenttikaudella. Ensimmäinen kokouspäivä alkoi osapuolten heitellessä toisilleen 
julkisesti hyvinkin karkeita syytöksiä. Toisen päivän päättyessä kokouksen koettiin julkisissa 
ulostuloissa kuitenkin olleen hyödyllinen. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202112_3/ 
  
EU, Yhdysvallat, Britannia ja Kanada asettivat Kiinan vastaisia pakotteita Xinjiangin 
sortotoimien vuoksi Euroopan unioni asetti maanantaina ensimmäiset Kiinan-vastaiset 
pakotteensa Xinjiangissa tapahtuvien ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Pakotelistalla on neljä 
Xinjiangin virkamiestä sekä Xinjiangin tuotanto- ja rakennusyhtiön yleisen turvallisuuden virasto. 
Matkustuskieltojen lisäksi pakotelistalla olevien varat jäädytetään. Yhteisrintamaan liittyivät myös 
Britannia, Yhdysvallat ja Kanada, jotka kaikki asettivat omia pakotteitaan uiguurien sorron vuoksi. 
Lisäksi Australia ja Uusi-Seelanti julkaisivat yhteisen tiedotteen, jossa kiiteltiin EU:n, Yhdysvaltojen, 
Britannian ja Kanadan maanantaina tekemiä toimia. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202112_4/ 

  
Kiinassa uusia avauksia pääomaliikkeiden vapauttamiseksi 
Kiinan keskuspankki PBoC ja valuuttahallinto SAFE tiedottivat maaliskuun puolivälissä 
käynnistävänsä kokeilun, jossa kymmenen suuryrityksen rajat ylittävään rahaliikenteeseen tehdään 
helpotuksia. Yritykset voivat mm. vaihtaa valuuttaa vapaasti kiintiön puitteissa ja konserneilta 
nykyisin vaaditut erilliset juan- ja valuuttatilit yhdistetään. Valitut yritykset toimivat Pekingissä tai 
Shenzhenissä ja niiden joukossa on ainakin öljy-yhtiö Shell ja useita suuria kiinalaisia 
valtionyhtiöitä. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202112_5/ 
 
EU:n ja Kiinan investointisopimus asettaa unionin arvot ja taloudelliset intressit vastakkain 
EU ja Kiina yllättivät monet saavuttamalla poliittisen sovun uudesta investointisopimuksesta 
(Comprehensive Agreement on Investment, CAI) seitsemän vuotta kestäneiden neuvotteluiden 
jälkeen. Sopimuksen voimaanastuminen on kuitenkin vielä kaukana, sillä sen on ensin käytävä läpi 
EU:n pahamaineisen pitkä ja kivinen hyväksymisprosessi. Sopimuksen on alusta asti pelätty 
kaatuvan liialliseen negatiiviseen julkisuuteen, koska suhtautuminen Kiinaan on muuttunut yhä 
kielteisemmäksi EU-maissa. Sopimuksen läpiviemistä hankaloittavat entisestään EU:n 
maaliskuussa 2021 Kiinalle asettamat pakotteet, joihin Kiina reagoi vastapakotteilla. 
Uusimassa Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa tarkastellaan EU:n ja Kiinan investointisopimusta. 
Julkaisun on kirjoittanut instituutin vanhempi tutkija Saila Turtiainen, joka arvioi, että EU:n ja Kiinan 
välien liennyttämiseen tarkoitettu CAI-sopimus voi johtaa suhteiden kiristymiseen. Hänen 
mukaansa sopimuksen sisältö on EU:n näkökulmasta ongelmaton, mutta se ei pysty vastaamaan 
kuin hyvin pieneen osaan Kiinaan liittyvistä huolista. CAI:n läpivieminen vaatisikin EU:lta 
aktiivisempaa puuttumista Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin ja markkinavääristymiin. "Näin EU voi 
näyttää myös äänestäjille, ettei se ole Kiinan vietävissä", Turtiainen kirjoittaa. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/eun-ja-kiinan-investointisopimus-cai 

 
Kansainvälisen valuuttarahaston näkemys maailmantalouden tilasta koheni selvästi 
alkuvuodesta 
IMF:n huhtikuun uudessa World Economic Outlookissa maailmantalouden ennustetaan kasvavan 
kuluvana vuonna 6 %, mikä on puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin vielä tammikuussa uskottiin. 
Syynä tähän ovat mm. laajat elvytystoimet ja odotuksia nopeampi rokotustahti. Kasvun kiihtyminen 
on IMF:n ennusteen mukaan laaja-alaista, aivan köyhimpiä talouksia lukuun ottamatta. Kehittyneet 
taloudet kasvavat kuluvana vuonna 5,1 % (0,8 prosenttiyksikköä tammikuun ennustetta enemmän) 
ja nousevat taloudet 6,7 % (0,4 prosenttiyksikköä enemmän). Suurin yksittäinen muutos tehtiin 
Yhdysvaltojen osalta. Sen talouskasvua korjattiin mittavien elvytyspakettien myötä jopa 1,3 
prosenttiyksikköä nopeammaksi (6,4 %). Ensi vuonna maailmantalouden kasvuvauhti laskee 4,4 
prosenttiin. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202114_1/ 

 
Kiinan pankkisektorilla kaksijakoista kehitystä 
Suuret kiinalaispankit näyttävät selvinneen koronavuodesta kohtalaisen hyvin ja ne ovat viime 
viikkoina kertoneet onnistuneensa kasvattamaan voittojaan viime vuonna. Tulosta syntyi, kun 
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lainanannon volyymiä kasvatettiin, vaikka nettolainamarginaalit kapenivatkin ja kannattavuutta 
mittaava pääoman tuottoaste hieman heikkeni. Koronakriisi näyttääkin iskeneen pahemmin pieniin 
ja keskisuuriin pankkeihin, sillä kaupunki- ja maaseutupankeissa voitot supistuivat ja kannattavuus 
heikkeni reilusti. Joillakin pk-pankeilla oli jo ennen koronakriisiä suuria vaikeuksia ja joitakin niitä 
jouduttiin pelastamaan julkisin varoin. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202114_2/ 
  

Kiinan keskuspankin sähkörahahanke etenee 
Kiinan keskuspankin digirahan testit neljässä kaupungissa (Shenzhen, Suzhou, Chengdu ja 
Xiong’an) ovat sujuneet hyvin, joten kokeilua on laajennettu myös suurimpiin kaupunkeihin, 
mukaan lukien Pekingiin ja Shanghaihin. ’Digitaalisia juaneja’ lasketaan liikkeeseen edelleen 
koeluonteisesti pienissä erissä. Esimerkiksi Shenzhenissä laskettiin liikkeeseen 20 miljoonaa ja 
Pekingissä 10 miljoonaa digitaalista juania arpajaisvoittoina alkuvuonna. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202114_3/ 
 

Kiinan ensimmäisen neljänneksen talousluvut osoittavat nopeimman elpymisen olevan 
takanapäin 
Kiinan tilastovirasto julkaisi ensimmäisen neljänneksen BKT-luvut viime viikolla. Niiden mukaan 
kokonaistuotannon määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna reilut 18 %. Korkea vuosikasvuluku 
ei ollut yllättävä, koska vertailukohtana oli koronakriisivuoden heikoin neljännes. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202116_1/ 

  
Tulojen kasvu on jäänyt Kiinassa hieman talouskasvua hitaammaksi 
Tilastoviraston mukaan keskimääräiset käytettävissä olevat tulot henkeä kohden nousivat viime 
vuonna 32 190 juaniin (4 090 euroa). Reaalisesti käytettävissä olevat tulot kasvoivat 2 % 
edellisvuodesta. Kaupunkialueiden keskimääräiset käytettävissä olevat tulot kasvoivat reaalisesti 
vain prosentin (43 830 juaniin, 5 570 euroa), mutta ovat yhä selvästi maaseudun tuloja (17 130 
juania, 2 180 euroa) korkeammat. Myös kaupunkialueiden välillä on suuria eroja Shanghain 
keskimäärin yli 76 000 juanista Heilongjiangin reiluun 31 000 juaniin. Tilastoviraston tilastoimat 
henkeä kohden lasketut keskimääräiset kulutusmenot laskivat viime vuonna reaalisesti 4 % ja 
kaupunkialueilla 6 %. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202116_3/ 

  
Kiinan ulkomaankauppa vahvaa alkuvuonna 
Tammi-maaliskuussa Kiinan tavaravienti oli 710 mrd. dollaria, mikä oli 50 % enemmän kuin vuotta 
aiemmin ja 30 % enemmän mitä vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Tavaratuontia kertyi 
590 mrd. dollaria ja se on kasvanut hieman vientiä hitaammin (28 % vuotta aiemmasta ja 25 % 
vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä). Tavarakaupan ylijäämää kertyi ensimmäisellä 
neljänneksellä 120 mrd. dollaria. Ulkomaankaupan kasvua on vauhdittanut Kiinan kotimaisen 
talouden ja maailmantalouden toipuminen pandemiasta, ja samalla kuitenkin erilaisten koronaan 
liittyvien tuotteiden laitteiden kysyntä on pysynyt vahvana. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202116_4/ 
 

Kiinassa on alettu tiukentaa suurten teknologiayritysten valvontaa kartellilakien avulla 
Markkinakilpailua rajoittavia toimia varten kirjoitetut kartellilait ovat olleet Kiinassa virallisesti 
voimassa jo yli kymmenen vuotta, mutta niitä on käytetty vuosien varrella varsin vähän. Viime 
joulukuussa puoluekokous tiedotti aloittavansa kartelleja suitsivan kampanjan, ja sen jälkeen on 
alkanut tapahtua. Helmikuussa Kiinan markkinavalvoja (State Administration for Market 
Regulation, SAMR) selvensi suosituksiaan siitä, miten alustatalouden yrityksissä tulisi noudattaa 
kartellien ja monopolien vastaisia lakeja. Kartellilakia uudistetaan tämän vuoden aikana ja 
muutosehdotukset esitetään päättäjille vuoden loppuun mennessä. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202118_1/   
  
Kiinan rahapolitiikkaa on kiristetty maltillisesti lainanannon kasvun hillitsemiseksi 
Politiikkakorot on pidetty muuttumattomina, mutta muilla toimillaan keskuspankki on yrittänyt hillitä 
velkaantumisen kasvua. Rahoitusmarkkinoiden riskejä halutaan saada kuriin, mutta toisaalta 
korkojen noston pelätään heiluttavan markkinoiden vakautta sekä heikentävän yritysten 
velanhoitokykyä. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202118_2/   
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Asuntomarkkinat käyvät lämpiminä Kiinan suurissa kaupungeissa 
Asuntokauppa on käynyt etenkin Kiinan suurimmissa kaupungeissa vilkkaana ja Kiinan 
tilastoviraston mukaan vanhojen asuntojen hinnat olivat maaliskuussa Pekingissä ja Shanghaissa 
10 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Etelä-Kiinan Guangzhoussa ja Shenzhenissä hintojen 
nousu oli vielä tätäkin hieman nopeampaa. Muissa kaupungeissa hintakehitys on ollut vaihtelevaa, 
mutta keskimäärin niissäkin ovat hinnat selvästi nousseet. Tosin joissakin kaupungissa hinnat ovat 
laskeneet kuten esimerkiksi Tianjinissä ja useammassa koillis-Kiinan kaupungissa. Uusien 
asuntojen hintojen nousu on ollut hieman asuntomarkkinoiden hintojen nousua hitaampaa. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202118_3/    
 

Kiinan teollisuustuotanto pirteää, mutta kotimainen kulutus takkuaa yhä Talouskehitys oli 
huhtikuun lukujen perustella kaksijakoista, vaikka vuosikasvuluvut ovat korkeita viime vuoden 
matalan vertailuajankohdan takia. Kotimaisen kulutuksen mittarina käytettävä vähittäismyynnin 
kasvu ei ole palautunut koronakriisiä edeltäneeseen vauhtiin. Huhtikuussa vähittäiskauppa kasvoi 
reaalisesti 16 % vuotta aiemmasta, mutta vain reilut 5 % vuoden 2019 huhtikuusta, mikä tarkoittaa 
keskimäärin alle 3 % vuosikasvua. Edelliseen kuukauteen verrattuna myynnin kasvu hidastui 
selvästi maaliskuusta. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202120_1/   

Kiinan huoltosuhde heikkenee ja väestö kaupungistuu Tilastoviraston väestönlaskennan 
mukaan Manner-Kiinan väkiluku oli 1,41 miljardia henkilöä vuonna 2020. Väestölaskenta 
suoritetaan 10 vuoden välein ja tuorein seitsemäs laskenta toteutettiin marraskuussa 2020. 
Edellisestä vuoden 2010 laskennasta väestö oli kasvanut 72 miljoonalla, mikä tarkoittaa hitainta 
kasvuvauhtia lähes 70-vuotisen mittaushistorian aikana. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202120_2/    

Kiinalaiset ovat yhä koulutetumpia ja lähes kaikki nuoret aikuiset osaavat lukea Kiinan 
tilastoviraston toukokuussa julkistama väestönlaskenta sisälsi tietoja väestön koulutustasosta. Sen 
mukaan noin 220 miljoonalla kiinalaisella (15 % väestöstä) oli viime vuonna korkeakoulutasoinen 
koulutus. Määrä on noussut viimeisten kymmenen vuoden aikana selvästi, sillä vuonna 2010 
korkeakoulututkinto oli taskussa 9 prosentilla väestöstä. Samaan aikaan maahan perustettiin 380 
uutta korkeakoulua vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Yli 15-vuotiaat kiinalaiset olivat käyneet 
viime vuonna keskimäärin koulua lähes vuoden pidempään kuin vuonna 2010, jolloin 
keskimääräinen koulussa oloaika oli yhtä pitkä pakollisen kouluvelvollisuuden kanssa (9 vuotta). 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202120_3/   

Kiina jatkaa yhä suurempien ja vahvempien valtionyhtiöiden muodostamista Kiina vei 
toukokuussa päätökseen kahden suuren kemianteollisuudessa toimivan valtionyhtiön 
yhdistymisen. Jatkossa SinoChem ja ChemChina kuuluvat molemmat saman uuden SinoChem 
Holdings -yhtiön omistukseen. Uudella yhtiöllä on yhteensä 220 000 työntekijää ja toimintaa 150 
maassa. SinoChemin ja ChemChinan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 150 mrd. dollarin 
luokkaa, millä ollaan Fortunen listan 10 suurimman kiinalaisyrityksen joukossa ja mukaan 
maailman mittakaavassakin 40 suurimman yhtiön joukossa. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202120_4/ 

Kiinan BKT-lukujen ihmeellinen maailma 
Kiinan virallisten, bruttokansantuotteen kasvua kuvaavien lukujen todenmukaisuuteen on jo vuosia 
kohdistunut epäilyksiä. Epäilyt kasvoivat sitä mukaa kun toteutuneet luvut kiinnittyivät yhä 
tukevammin kiinni ennalta määrättyihin julkisiin kasvutavoitteisiin, ja lähes vaakasuoriksi 
muuttuneista BKT-kuvaajista katosivat suhdannevaihtelut. 
Vaikka kasvutavoitteita on Kiinassa asetettu jo pitkään, vasta vuoden 2012 jälkeen niitä lähdettiin 
seuraamaan selvästi tarkemmin. Tällöin BKT:n kasvu oli jo muutaman vuoden ajan hidastunut, ja 
pitkän aikavälin kasvutavoite maan reaalisen BKT:n kaksinkertaistamiseksi vuosien 2010–2020 
välillä näytti vaikeammalta saavuttaa.  
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2021/kiinan-bkt-lukujen-ihmeellinen-maailma/ 
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Juanin vahvistuminen herättää keskustelua Kiinassa, keskuspankki tiukensi 
valuuttatalletusten varantovaatimusta 
Juan on vahvimmalla tasollaan sitten alkukesän 2018. Dollaria vastaan juan on vahvistunut 10 % 
vuodentakaiseen verrattuna. Osin tämä johtuu dollarin yleisestä heikentymisestä, mutta myös 
juanin kauppapainotettu nimellinen kurssi (NEER) ja keskuspankin käyttämä kauppapainotettu 
valuuttakurssi-indeksi (CFETS) ovat vahvistuneet noin 6 % viime vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna. Euroa vastaan juan on vahvistunut 2 % vuodentakaisesta. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202122_1/ 
  
Kritiikki Kiinaa kohtaan kasvaa Euroopassa 
Euroopan parlamentti päätti 20.5. pysäyttää toistaiseksi Kiinan ja EU:n välisen 
investointisopimuksen ratifioinnin. Parlamentti kertoi tiedotteessaan harkitsevansa sopimusta 
uudelleen sen jälkeen, jos Kiina poistaa eurooppalaisiin toimijoihin kohdistamansa vastapakotteet. 
Kiina asetti pakotteet maaliskuussa sen jälkeen, kun EU asetti kiinalaistoimijoille pakotteita 
Xinjiangissa tapahtuvien ihmisoikeusloukkausten takia (ks. BOFIT Viikkokatsaus 12/2021). 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202122_2/ 
  
Kiinan uusi kolmen lapsen politiikka ei tuo merkittävää muutosta syntyvyyteen 
Kiinan valtionmedian mukaan kommunistisen puolueen politbyro päätti alkuviikosta, että kahden 
lapsen politiikasta siirrytään kolmen lapsen politiikkaan. On epäselvää, milloin muutos astuu 
voimaan. Päätös tehtiin rivakasti syntyvyyden laskusta kertoneen väestölaskennan tulosten 
julkaisun jälkeen (BOFIT Viikkokatsaus 20/2021 ). Keventämällä lasten lukumäärälle asetettuja 
rajoitteita Kiina pyrkii lisäämään syntyvyyttä ja pitkässä juoksussa helpottamaan demografisia 
ongelmia. Muutoksen vaikutus jää kuitenkin pieneksi, sillä vuonna 2015 tehty siirtyminen kahden 
lapsen politiikkaan ei tuonut viranomaisten toivomaa kasvua vauvojen määriin. Lisäksi lapsien 
lukumääräsääntöön on jo pitkään ollut poikkeuksia, jotka ovat sallineet useamman lapsen 
hankkimisen. On erikoista, että lapsilukumäärärajoitteesta haluttiin pitää edelleen kiinni, vaikka 
uusi sääntö tulee koskemaan vain hyvin pientä joukkoa perheitä. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202122_3/ 
  
Suomen tavaratuonti Kiinasta vahvassa kasvussa tammi-maaliskuussa 
Kiinasta tuotiin tavaraa Suomeen tammi-maaliskuun aikana reilulla 1,3 miljardilla eurolla. Tuonnin 
arvo oli 13 % suurempi kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja 18 % suurempi kuin 
kaksi vuotta sitten. Kiinan-tuonti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä lisäksi selvästi 
kokonaistuontia (0,8 % vuoden takaiseen verrattuna) nopeammin. Kiinan osuus Suomen 
tavaratuonnista kasvoikin koronakriisin aikana. Vuonna 2019 Kiinan osuus oli noin 7,5 %, josta se 
kipusi keskimäärin 9 prosenttiin vuonna 2020. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus 
oli noin 8,5 %. Kiinasta tuotiin Suomeen tammi-maaliskuussa yhteensä noin 590 miljoonalla eurolla 
puhelimia, tietokoneita sekä muita koneita ja laitteita (44 % osuus kokonaistuonnista). Niiden arvo 
oli 18 % suurempi kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja 30 % suurempi kuin kaksi 
vuotta sitten. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202122_4/ 
 
Ulkomaalaisten työtekijöiden verotus kiristyy vuoden 2022 alusta Kiinassa 
Vuoden 2022 alusta alkaen Kiinassa toimivien yhtiöiden ulkomaalaisten työtekijöiden aiemmin 
nauttimat verottomat luontoisedut, lasten koulutus, asuminen ja kielikurssit, tulevat veronalaiseksi 
tuloksi. Veromuutos tulee nostamaan merkittävästi Kiinassa toimivien yritysten henkilöstökuluja, 
vähentämään ennestään muutoinkin väheneviä yritysten ”expattisopimuksia”, vaikeuttamaan 
ulkomaalaisten asiantuntijoiden ja lahjakkuuksien muuttamista Kiinaan sekä mahdollisesti jopa 
vaikuttamaan negatiivisesti ulkomaalaisiin investointeihin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ulkomaalaisten-ty-c3-b6tekij-c3-b6iden-verotus-kiristyy-
vuoden-2022-alusta-kiinassa/384951 
 

Hongkongin kestävän kaupunkikehityksen aloitteet tarjoavat markkinamahdollisuuksia 
suomalaisyrityksille 
Hongkong pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä panostamalla kestävään energiaan,  
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ympäristöystävälliseen liikenteeseen ja jätehuollon kehittämiseen (90 % kasvihuonekaa-
supäästöistä). Alueen hallinto tulee päivittämään ilmastostrategiansa kesään 2021 mennessä. 
Tämän lisäksi alueen hallinto on julkaissut tai tulee julkaisemaan erilliset strategiat jätehuollosta, 
sähköautoista ja ilmansaasteista. Strategia ilmansaasteiden vähentämiseen tähtäävistä toimista 
valmistuu kesällä 2021. Lisäksi joulukuussa 2020 päivitettyyn älykkään kaupunkikehityksen 
strategiaan sisältyy aloitteita tehdä Hongkongista ympäristöystävällisempi ja resurssitehokkaampi 
hyödyntäen innovaatioita ja teknologiaa. Strategioiden sisältämät aloitteet tarjoavat 
markkinamahdollisuuksia suomalaisille innovatiivisille ja kestäville ratkaisulle. Hongkongin hallinto 
on ilmaissut olevansa kiinnostunut eurooppalaisia ratkaisuista, ja ympäristöministeri on ilmaissut 
kiinnostuksensa suomalaisiin kestäviin ratkaisuihin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/hongkongin-kest%25C3%25A4v%25C3%25A4n-
kaupunkikehityksen-aloitteet-tarjoavat-markkinamahdollisuuksia-suomalaisyrityksille/384951 

 
Hongkong kehittää jätehuoltoa lisäämällä kierrätystä ja jätteen muuntamista mm. energiaksi 
Osana Hongkongin pyrkimystä hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä Hongkongin hallinto 
julkaisi jätestrategian helmikuussa 2021. Pyrkimyksenä on vähentää jätteenmäärää, edistää 
kiertotaloutta lisäämällä pilotoimalla erilaisia kierrätys-, jätteenkäsittely- ja kiertotalousratkaisuja 
sekä investoimalla waste-to-resources / waste-to-energy ratkaisuihin. Hongkong tulee 
järjestämään tarjouskilpailut sellutehtaasta jätepaperin kierrätykseen ja jätteenpolttolaitoksesta. 
Myös innovatiiviset ja kestävää kehitystä edistävät rakennusmetodit kiinnostavat. https://bit.ly/3cGbnJI  

 
Hongkong panostaa ympäristöystävällisempiin liikenneratkaisuihin erityisesti 
sähköistämiseen 
Osana Hongkongin pyrkimystä hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä Hongkong julkaisi 
maaliskuussa 2021 tiekartan sähköajoneuvoihin siirtymisestä. Ensimmäinen askel liikenteen 
sähköistämisessä tulee olemaan uusien yksityiskäyttöisten polttomoottoriajoneuvojen ml. 
hybridiautojen rekisteröinnin vuoteen 2035 mennessä. Hongkongin päivitetty älykkään 
kaupunkikehityksen strategia sisältää aloitteita liittyen ympäristöystävälliseen liikkumiseen 
innovaatioita ja teknologiaa hyödyntäen. Hongkong tulee panostamaan kestäviin ja älykkäisiin 
liikenneratkaisuihin, erityisesti sähköautoihin – ja busseihin, liukukäytäviin ja liikkumista helpottaviin 
applikaatioihin, lisäämään raideliikenneyhteyksiä sekä pilotoimaan vihreää teknologiaa 
lauttaliikenteessä. Hongkongin lentokenttä ja satama ovat on maailman vilkkaimpia. Lentokentän 
laajentamisen yhteydessä koko lentokenttäalueesta on tarkoitus kehittää hiilineutraali yhteisö. 
Monet hongkongilaiset varustamot ovat sitoutuneita investoimaan puhtaaseen teknologiaan 
laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. https://bit.ly/3ziCyUu 
 
Hongkong vauhdittaa kestävää kehitystä pilotoimalla energiatehokkuuteen tähtääviä 
ratkaisuja ja panostamalla digitalisaatioon 
Hongkongin älykkään kaupunkikehityksen strategian päivitys sisältää mm. aloitteita liittyen 
energiatehokkuuteen ja digitalisaatioon kestävän kehityksen vauhdittajina. 
https://bit.ly/3zr5iKH 

 
Hongkongin suuret infrastruktuurihankkeet tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille 
kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuille 
Hongkongin monet uudet infrastruktuuri hankkeet tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille 
innovatiivisille ja ympäristöystävällisille ratkaisuille. https://bit.ly/2RQjYlI 

 
Kiina kiristää tuontielintarvikkeiden riskinarviointi- ja rekisteröintivaatimuksia 
Kiinan viranomainen on julkaissut uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan kaikilta Kiinaan 
elintarvikkeita vieviltä yrityksiltä vaaditaan rekisteröitymistä. Aiemmin korkean riskin elintarvikkeita 
kuten esimerkiksi liha-, kala- ja maitotuotteita koskeneet riskinarviointi- ja rekisteröintivaatimukset 
laajenevat koskemaan kaikkia elintarvikkeita. Uudet rekisteröintivaatimukset vaikuttavat erityisesti 
niihin suomalaisiin valmistajiin ja viejiin, joilta ei tähän mennessä ole vaadittu rekisteröintejä. 
Näiden tuotteiden viennin arvo oli vuonna 2020 noin 4 miljoonaa euroa. Uudet asetukset tulevat 
voimaan 1.1.2022. https://bit.ly/3vA2zvH 
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Tietoa Kiinaan ulkomailta tuotavia tavaroita ja kontteja koskevista 
epidemiantorjuntatoimista 
Kiinan valtioneuvoston koronavirusepidemian torjuntaa koordinoiva johtoryhmä on julkaissut 
tammikuun puolivälissä tekniset ohjeet koskien konttien ja ulkopakkausten desinfiointia sekä 
toimenpiteitä tuontitavaroiden käsittelyä ja myyntiä harjoittavissa yrityksissä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tietoa-kiinaan-
ulkomailta-tuotavia-tavaroita-ja-kontteja-koskevista-epidemiantorjuntatoimista/384951 
 
MYANMAR 
 
Ulkovaltojen intressit Myanmarissa ovat liian vaihtelevia vaikuttaakseen - Pysyvän 
muutoksen on synnyttävä maan rajojen sisäpuolella 
Ulkovallat, joilla on geostrategisia intressejä Myanmarissa, ovat reagoineet eri tavoin maassa 
tapahtuneeseen sotilasvallankaappaukseen. Esimerkiksi Kiina toivoisi Myanmarin pysyvän 
vakaana, mutta maa ei vaaranna BRI-hankkeensa onnistumista arvostelemalla armeijaa. Thaimaa, 
Intia, Japani, EU, Yhdysvallat ja Venäjä sekä ASEAN ovat kukin reagoineet omalla tavallaan 
ennen Burmana tunnetussa Myanmarissa meneillään olevaan tilanteeseen. 
Ulkopoliittisen instituutin uusimmassa julkaisussa vanhempi tutkija Bart Gaens ja vieraileva johtava 
asiantuntija Olli Ruohomäki huomauttavat, että vaikka yhteisellä linjalla ulkovallat voisivat vaikuttaa 
myönteisesti Myanmarin sisäiseen dynamiikkaan, yhteisymmärryksen löytäminen on 
epätodennäköistä erilaisten geostrategisten intressien vuoksi. Näin ollen aidon ja pysyvän 
muutoksen on synnyttävä maan sisällä. Koska merkittäviä muutoksia edeltävät yleensä pitkät 
kamppailut, tutkijat uskovat Myanmar olevan jälleen kerran matkalla kohti pitkittynyttä konfliktia. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-geostrategic-interests-of-external-actors-in-myanmar 

 
SINGAPORE 
 
Singaporen uusi tutkimuksen puiteohjelma rakentaa vanhojen teemojen päälle ja painottaa 
entisestään sovellettavuutta, yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta 
Singapore panostaa laadukkaaseen kansainväliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, jonka 
suunnittelussa valtiolla on vahva rooli. Uusi tutkimuksen puiteohjelma, Research, Innovation and 
Enterprise 2025 Plan (RIE2025) vuosille 2021–2025 julkaistiin joulukuun puolivälissä 2020. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/singaporen-uusi-tutkimuksen-puiteohjelma-rakentaa-
vanhojen-teemojen-p-c3-a4-c3-a4lle-ja-painottaa-entisest-c3-a4-c3-a4n-sovellettavuutta-yhteiskunnall/384951 

 
 

POHJOIS-AMERIKKA 
 
KANADA 
 
Kanada elvyttää panostuksilla vihreään teknologiaan ja infrastruktuuriin Kanadan talous on 
jatkanut viime vuoden lopulla alkanutta toipumistaan ja hallitus on päättänyt varmistaa elpymisen 
jatkumisen lähitulevaisuudessa esittelemällä C$ 101 Mrdin elvytystoimet uudessa budjetissa. 
Pandemian aikana kotitalouksien säästämisaste on ollut korkealla ja talouden avautuessa näiden 
säästöjen purkautuminen arvioidaan tuovan n. C$ 180 Mrd:in elvytyspiikin yksityiseen kulutukseen. 
Budjetissa pyritään varmistamaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen panostamalla vihreän 
teknologian investointeihin hiilipäästöjen vähentämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. 
Hallitus panostaa myös sosiaaliseen infrastruktuuriin rakentamalla edullisen maanlaajuisen lasten 
päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmän, pyrkimyksenä edesauttamaan naisten, nuorten ja 
rotuvähemmistöjen työllistymistä, sillä heidän työllisyytensä on tippunut suhteettomasti pandemian 
aikana. https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kanada-elvytt%25C3%25A4%25C3%25A4-
panostuksilla-vihre%25C3%25A4%25C3%25A4n-teknologiaan-ja-infrastruktuuriin 
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YHDYSVALLAT 
 
Trumpin vaalihäirintäkampanja jää historiaan - Tutkija esittelee seitsemän keinoa, joilla 
entinen presidentti pyrki horjuttamaan demokratiaa 
Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump oli valmis pitämään kiinni vallan kahvasta keinoja 
kaihtamatta. Viime vuoden presidentinvaaleissa Trump kävi lähes kymmenen kuukauden ajan 
vaalihäirintäkampanjaa, jonka aikana hän levitti perätöntä tietoa, pyrki vaikeuttamaan 
äänestämistä, lietsoi väkivallan uhkaa, painosti oman puolueensa jäseniä laittomuuksiin, horjutti 
liittovaltion instituutioita ja uhmasi demokratian käytäntöjä. Jo aikaisemmin hän oli pyrkinyt 
salaliittoon vieraan vallan kanssa. 
Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala analysoi instituutin uusimmassa FIIA 
Working Paper -julkaisussa presidentti Trumpin tekemää vaalihäirintää. Annalan mukaan Trumpin 
vaalihäirintäkampanjassa oli poikkeuksellista sekä hänen käyttämiensä keinojen yhdistelmä että 
se, että näin laajamittaiseen vaalihäirintään ryhdyttiin vakiintuneessa länsimaisessa demokratiassa 
2000-luvulla. https://www.fiia.fi/julkaisu/trumps-attack-on-american-democracy 
 
Tukeeko Bidenin hallinto EU:n strategista autonomiaa? Tutkijat esittävät kolme 
vaihtoehtoista mallia transatlanttisten suhteiden tulevaisuudelle 
Vaikka Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi oli Euroopan unionin näkökulmasta helpotus, 
uuden presidentin aikakausi on herättänyt myös epävarmuutta. Euroopan kannalta keskeistä 
Yhdysvaltain ulkopolitiikassa on uuden hallinnon suhtautuminen transatlanttisten suhteiden ja EU:n 
strategisen autonomian tulevaisuuteen. 
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Briefing Paper käsittelee Yhdysvaltain ja Euroopan suhteen 
suuntaviivoja Bidenin presidenttikaudella. Julkaisun ovat kirjoittaneet The Transatlantic Policy 
Centerin johtaja Garret Martin American Universitystä ja tutkijatohtori Ville Sinkkonen 
Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmasta. Kirjoittajat hahmottelevat 
Yhdysvaltain ja EU:n suhteiden tulevaisuudelle kolme mallia, jotka ovat hyväntahtoinen 
laiminlyönti, ensisijaisuus ja suuri uudistus. Todennäköisimpänä Martin ja Sinkkonen pitävät 
ensisijaisuuden mallia, jossa Yhdysvallat pitäisi kiinni perinteisestä kansainvälisestä 
johtoasemastaan ja olettaisi myös EU:n mukautuvan tähän. Tällöin aiempien hallintojen varautunut 
suhtautuminen Euroopan strategiseen autonomiaan nostaisi todennäköisesti päätään myös 
Bidenin aikakaudella. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/transatlantic-relations-and-european-strategic-autonomy-in-the-biden-era 

 
Kansainvälinen kauppa tarvitsee uusia johtajia - Yhdysvaltain kriittinen suhde 
kauppasopimuksiin jatkuu Bidenin aikakaudella 
Yhdysvaltojen asema maailmankaupassa on vaihtunut johtajasta kaupan yhdentymisen 
äänekkääksi kriitikoksi. Uusi presidentti Joe Biden muuttaa maan kauppapolitiikan sävyä mutta ei 
sisältöä. Washington ei vaikuta olevan valmis merkittäville kauppaneuvotteluille 
lähitulevaisuudessa. Uusi hallinto päinvastoin lisää maahan markkinoillepääsyn esteitä. 
Transatlanttisesta näkökulmasta tilannetta pahentavat entisestään Euroopan ajamat digitaaliset 
verot, jotka Yhdysvalloissa tulkitaan tulleiksi. 
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Briefing Paper käsittelee Yhdysvaltain kauppapolitiikan 
kehityskulkua. Julkaisun on kirjoittanut affilioitunut tutkija Lauri Tähtinen, joka työskentelee 
Ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksessa Globaali 
turvallisuus -tutkimusohjelmassa. Tähtisen mukaan globaali sääntöpohjainen kauppa tarvitsee 
uusia johtajia. Vaikka Yhdysvaltain kansalaiset suhtautuvat kauppaan positiivisesti, odotuksia 
vastaavien kauppasopimusten solmiminen on maan hallinnon näkökulmasta haastavaa. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/beyond-trade-war-in-washington 
 

The Finland Supplement to the Transatlantic Economy Report 
https://amcham.fi/wp-content/uploads/2021/04/The-Finland-Supplement-to-the-Transatlantic-Economy-Report-2021.pdf 
 

 

 
 



14 
 

LATINALAINEN AMERIKKA 
 
Opinnäytetyö: EU-Mercosur-vapaakauppasopimus suomalaisten vientiyritysten 
näkökulmasta 
https://kauppayhdistys.fi/opinnaytetyo-eu-mercosur-vapaakauppasopimus-suomalaisten-vientiyritysten-nakokulmasta/ 

 
BRASILIA 
 
Katsaus brasilialaiseen koulutussektoriin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin 
suomalaistoimijoille 
Brasilia käyttää 5,1 % BKT:sta koulutukseen. Vaikka osuus on viime vuosina jonkin verran 
laskenut, on luku yhä prosenttiyksikön OECD-tutkimusmaiden keskiarvoa korkeampi. Vaikuttavuus 
ei kuitenkaan vastaa rahallista panostusta. Esimerkiksi viimeisimmässä PISA-vertailussa Brasilia 
sijoittui niin lukutaidossa, matematiikassa kuin luonnontieteissä tutkittujen maiden keskiarvon 
alapuolelle. Oppilaiden määrä opettajaa kohden oli vertailumaiden suurimpia. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-brasilialaiseen-koulutussektoriin-ja-sen-tarjoamiin-
mahdollisuuksiin-suomalaistoimijoille/384951 

 
Brasilian energiasektorin nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet 
Brasilialla on mittavat ja monipuoliset energiavarat. Brasilia tuottaa tänä päivänä lähes puolet 
energiastaan uusiutuvista energialähteistä maailman keskiarvon ollessa 11 prosenttia. 
Sähköntuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus on 83 prosenttia. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/brasilian-energiasektorin-nykytila-ja-tulevaisuuden-
mahdollisuudet/384951 
 

DOMINIKAANINEN TASAVALTA 
 
Tarjouskilpailu julkistettu 5G-televerkon rakentamisesta dominikaaniseen tasavaltaan 
Kansainvälinen tarjouskilpailu valtakunnallisen 5G-televerkon rakentamisesta Dominikaaniseen 
tasavaltaan on käynnistynyt. 
Dominikaanisen tasavallan presidentti Luis Abinader on virallisesti käynnistänyt kansainvälisen 
tarjouskilpailun valtakunnallisen 5G-televerkon rakentamisesta Dominikaaniseen tasavaltaan. 
Tarjouskilpailun voittajien on noudatettava viisivuotissuunnitelmaa kansallisen 
vähimmäiskattavuuden saavuttamiseksi. Dominikaanisen tasavallan televiestintäinstituutin 
Indotelin toimitusjohtajan Julissa Cruzin mukaan tarjousten rekisteröinnin määräaika yrityksille on 
toukokuu 2021, ratkaisu tarjouskilpailun voittajasta tehdään samassa kuussa ja sopimus 
allekirjoitettaisiin syyskuussa. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2021/tarjouskilpailu-julkistettu-5g-televerkon-rakentamisesta-dominikaaniseen-
tasavaltaan?type=country-outlook&industry=ict-and-digitalization 

GUAYANA 
 
Guyana etsii mittavia investointeja maatalouteen 
Guyanan presidentti Irfaan Ali ilmoitti USA:n kauppaministeriön järjestämässä tilaisuudessa, että 
maa on kiinnostunut suurista investoinneista elintarviketuotantoon, joka kohdentuisi erityisesti 
vientiin CARICOM-alueelle. 
Puhuessaan noin 150 potentiaaliselle yhdysvaltalaiselle sijoittajalle hän sanoi, että maatalouden ja 
maan laajan tuotantoalueen kehittäminen ovat hallituksen ensisijaisia tavoitteita ja että se 
kannustaa aktiivisesti ulkomaisia investointeja maatalouden monipuolistamiseen. 
Maa etsii "mega-investointeja" maatalouteen. Näitä ovat riisin, sokerin, maissin, soijan, 
kookospähkinän, mausteiden sekä hedelmien ja vihannesten tuottaminen. Investointeja haetaan 
myös maatalouden jalostukseen, maatalouskemikaalien, karjankasvatuksen ja vesiviljelyn alalle. 
Hän viittasi Guyanan vientimahdollisuuksiin CARICOM:in alueella ja sanoi esimerkiksi, että oikeilla 
investoinneilla Guyana pystyisi korvaamaan 90 prosenttia siipikarjatuotteista, joita jäsenvaltiot 
tuovat tällä hetkellä muualta maailmasta ja joiden arvo on 25 miljoonaa dollaria. Guyanasta 
puuttuvat presidentin mukaan investoinnit ja niin sanotut megaluokan maatilat. 



15 
 

Jatkona presidentti Ali ilmoitti, että Guyana tukee kriittisen infrastruktuurinluomista tuotannon 
mahdollistamiseksi vientiin. Yksityisellä sektorilla on tässä projektissa tärkeä rooli. 
Tulevat investoinnit voivat avata mahdollisuuksia suomalaisille teknologian toimittajayrityksille. 
https://bit.ly/3wpWxic 

JAMAIKA 
 
Jamaikan terveyssektorilla tapahtuu tärkeitä asioita koronasta elpymisen yhteydessä 
Jamaika on saanut tukea ja lainoja useilta kansainvälisiltä tahoilta. Näillä tukiohjelmilla, yhdessä 
valtion toimien kanssa, Jamaikan terveysalalla on mahdollista tehdä merkittäviä uudistuksia. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2021/jamaikan-terveyssektorilla-tapahtuu-tarkeita-asioita-koronasta-elpymisen-
yhteydessa?type=country-outlook&industry=health-and-wellbeing 

 
MEKSIKO 
 
Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 1/2021 
Meksikon talous näyttää hienoisia elpymisen merkkejä pandemian aiheuttamasta taantumasta. 
Vuonna 2020 maan talous supistui 8,2 %, mikä oli vähemmän kuin ennustettiin. Meksikon 
keskuspankki ennustaa 4,8 % kasvua vuodelle 2021, mutta monet kansainväliset ennusteet ovat 
valoisampia. Ennusteita vauhdittavat erityisesti USA:n talouden elpyminen ja siitä hyötyvä 
vientisektori. Kotimaahan suuntautuneiden sektoreiden kehitys laahaa kuitenkin perässä hidastaen 
näin koko talouden elpymistä. Positiivisista merkeistä huolimatta Meksikon talous kohtaa edelleen 
haasteita ja sen ennustetaan palautuvan pandemiaa edeltävälle tasolle vasta vuonna 2023. 
Palautuminen riippuu Meksikon pandemia- ja rokotetilanteen kehityksestä sekä kuluttajien ja 
investoijien luottamukseen vaikuttavista talous- ja politiikkatoimista. Myös kesäkuun välivaalien 
tuloksella voi olla kauaskantoiset seuraukset Meksikon talouden kehitykselle. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meksikon-kauppa-ja-talouskatsaus-12021/384951 

 

EUROOPPA 
 
Suomi suhtautuu vaihtelevasti sääntöjen venyttämiseen EU-politiikassa - Maan omalla 
sääntöjen venyttämisellä hiljainen hyväksyntä  
Suomen EU-politiikan linja on perinteisesti ollut mukautuva ja kompromissinhakuinen. 
Viimeaikaiset esimerkit sääntöjen venyttämisestä paljastavat kuitenkin uusia jännitteitä. Suomi on 
vaatinut muilta EU-jäsenmailta sitoutumista yhteisiin sääntöihin, mutta on samalla itse kiertänyt 
niitä sisäisissä rajatarkastuksissaan. Tarkastuksia on koronapandemian vuoksi jatkettu yli 
Schengenin rajasäännöstössä määritetyn kuuden kuukauden enimmäiskeston. Tähän saakka 
Suomen omaa sääntöjen venyttämistä ei ole juurikaan kommentoitu maan poliittisella kentällä. 
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Briefing Paper käsittelee Suomen EU-politiikkaa sääntöjen 
venyttämisen näkökulmasta. Tutkimuksen on kirjoittanut vanhempi tutkija Saila Heinikoski 
Instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmasta. Heinikosken mukaan EU-lakien sääntöjen 
venyttäminen voidaan jakaa kolmeen kategoriaa, jotka ovat muiden toimijoiden tekemä sääntöjen 
venyttäminen, kollektiivinen sääntöjen venyttäminen ja maan oma sääntöjen venyttäminen. 
Heinikosken mukaan Suomi voisi nostattaa profiiliaan maana, joka arvostaa EU:n säännöstöä. 
Tällä hetkellä maan oma rike Schengen-alueen rajasäännöstöä vastaan saattaa kuitenkin tehdä 
tämän mahdottomaksi. https://www.fiia.fi/julkaisu/rule-bending-debates-in-recent-finnish-eu-policy 
 

Komissio ehdottaa uutta Välimeren alueen toimintaohjelmaa  
Komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja ovat antaneet yhteisen tiedonannon uudesta Välimeren 
alueen toimintaohjelmasta. Ohjelman tarkoituksena on EU:n ja sen eteläisen naapurialueen 
strategisen kumppanuuden uudistaminen ja vahvistaminen. Ohjelmassa keskitytään viiteen 
toiminta-alueeseen. Siinä ehdotetaan muun muassa voimien yhdistämistä ilmastonmuutoksen 
torjunnassa ja vihreän siirtymän nopeuttamisessa. Samoin halutaan nopeuttaa digitaalista 
muutosta ja tukea samalla häiriönsietokykyisiä, osallistavia ja kestäviä talouksia. Ohjelmassa 
uusitaan yhteinen sitoutuminen demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen, ihmisoikeuksiin ja 
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vastuulliseen hallintoon. Sillä pyritään myös edistämään rauhaa ja turvallisuutta Välimeren 
alueella, tukemaan maita turvallisuushaasteissa ja löytämään ratkaisuja käynnissä oleviin 
konflikteihin. Ohjelmaan sisältyy erityinen talous- ja investointisuunnitelma, jolla edistetään pitkän 
aikavälin sosioekonomista elpymistä eteläisessä naapurustossa.  
https://ec.europa.eu/finland/news/mediterranean_210209_fi ja Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 11. helmikuuta 2021 
 

Komissio tyytyväinen elpymis- ja palautumistukivälineen hyväksymiseen Euroopan 
parlamentissa  
Komissio on tyytyväinen Euroopan parlamentin äänestykseen, jossa joulukuussa 2020 
aikaansaatu poliittinen yhteisymmärrys elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevasta asetuksesta 
sai vahvistuksen. Näin on otettu tärkeä askel kohti 672,5 miljardin euron lainojen ja avustusten 
myöntämistä EU-maiden uudistusten ja investointien tukemiseksi. Elpymis- ja 
palautumistukivälineellä on tärkeä rooli, kun Eurooppa toipuu koronapandemian taloudellisista ja 
sosiaalisista vaikutuksista. Euroopan parlamentin annettua nyt hyväksyntänsä elpymis- ja 
palautumistukiväline voi tulla voimaan helmikuun jälkipuoliskolla. Sen jälkeen EU-maat voivat 
toimittaa virallisesti omat elpymis- ja palautumissuunnitelmansa, jotka komissio arvioi ja neuvosto 
hyväksyy. Suunnitelmissa esitetään elpymis- ja palautumistukivälineestä tuettavat uudistukset ja 
julkiset investointihankkeet. Kun elpymis- ja palautumissuunnitelmat on hyväksytty, EU-maille 
myönnetään ennakkorahoituksena 13 prosenttia tuen kokonaismäärästä.  
https://ec.europa.eu/finland/news/recovery-and-resilience-facility_210210_fi ja Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 11. 
helmikuuta 2021 

 
Komissio esittää EU:lle avointa, kestävän kehityksen mukaista ja määrätietoista 
kauppapolitiikkaa  
Komissio on esittänyt kauppastrategiansa tuleville vuosille. Strategia perustuu avoimen strategisen 
riippumattomuuden käsitteeseen ja siihen, että EU:n avoimuudella voidaan edistää talouden 
elpymistä. EU aikoo tarvittaessa puolustaa etujaan ja arvojaan entistä määrätietoisemmin. Johtava 
varapuheenjohtaja ja kauppapolitiikasta vastaava komissaari Valdis Dombrovskis totesi EU:n 
edessä olevien haasteiden edellyttävän uutta kauppapoliittista strategiaa. ”Tarvitsemme avointa ja 
sääntöihin perustuvaa kauppaa, jotta voimme saada kasvun käyntiin ja luoda työpaikkoja 
koronaviruspandemian jälkeen. Kauppapolitiikalla on kaikilta osin tuettava taloutemme vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta ja johdettava maailmanlaajuisia pyrkimyksiä WTO:n 
uudistamiseksi. Kauppapolitiikan pitäisi myös antaa meille välineet puolustaa itseämme, kun 
kohtaamme hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä. Linjamme on avoin, strateginen ja 
määrätietoinen”, Dombrovskis sanoi. https://ec.europa.eu/finland/news/trade-policy_210218_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 18. helmikuuta 2021 
 

Komissio panostaa monenväliseen yhteistyöhön  
Komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja ovat esittäneet uuden strategian, jolla vahvistetaan EU:n 
panostusta monenväliseen sääntöperustaiseen järjestelmään. Yhteisessä tiedonannossa esitetään 
EU:n odotukset monenväliseltä järjestelmältä ja sitä koskevat tavoitteet. EU on asettanut 
strategisiksi painopisteiksi asiat, joita mikään maa ei voi hallita yksin: rauha ja turvallisuus, 
ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate, kestävä kehitys, kansanterveys ja ilmasto. EU aikoo johtaa 
uusien maailmanlaajuisten normien kehittämistä ja yhteistyöfoorumien perustamista sellaisilla 
aloilla kuin verotus, digitaaliala ja tekoäly. EU aikoo myös rakentaa uusia liittoutumia kolmansien 
maiden kanssa ja tehostaa yhteistyötä monenvälisten ja alueellisten järjestöjen sekä muiden 
sidosryhmien kanssa. Se pyrkii liittoutumaan erityisesti niiden kanssa, jotka jakavat sen 
demokraattiset arvot, mutta pyrkii löytämään yhteisiä lähtökohtia tapauskohtaisesti myös muiden 
kanssa. https://ec.europa.eu/finland/news/renewed-multilateralism_210217_fi; Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 
18. helmikuuta 2021 
 

Komissio valmistautuu virusmuunnosten kasvavaan uhkaan  
Komissio on ehdottanut toimia, joilla EU varautuu koronavirusmuunnosten kasvavaan uhkaan. 
Covid-19-taudin torjumiseksi laaditaan uusi biouhkiin varautumista koskeva suunnitelma (”HERA 
Incubator”). Se yhdistää tutkijat, biotekniikkayritykset, valmistajat, lainsäätäjät ja viranomaiset, 
joiden yhteisenä tavoitteena on havaita ja arvioida muunnoksia sekä kehittää ja tuottaa viruksen 
muunnoksiin mukautettuja rokotteita. Uusia muunnoksia varten on tarkoitus kehittää erityisiä 
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testejä. Tähän sekä viruksen genomin sekvensointiin varataan EU-rahoitusta yhteensä vähintään 
75 miljoonaa euroa. Muunnoksia koskevaan tutkimukseen ja tiedonvaihtoon varataan puolestaan 
150 miljoonan euron rahoitus. Myös covid-19-rokotteiden tuotantoa aiotaan lisätä. Keskeisiin 
toimiin kuuluu ennakkohankintasopimusten saattaminen ajan tasalle tai uusien sopimusten 
tekeminen, jotta voidaan tukea uusien ja mukautettujen rokotteiden kehittämistä EU:n rahoituksella 
luotettavassa aikataulussa. https://ec.europa.eu/finland/news/bio-defence-preparedness_210217_fi Euroopan komission 
Suomen-edustuston uutiskirje 18. helmikuuta 2021 
 

Komissiolta vahvaa sosiaalista Eurooppaa koskeva toimintasuunnitelma  
Komissio on esittänyt toimintasuunnitelman konkreettisista toimista, joilla EU ja sen jäsenmaat 
voivat yhdessä jatkaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden toteuttamista. 
Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan EU:lle työllisyyttä, osaamista ja sosiaalista suojelua koskevia 
tavoitteita, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on ensinnäkin, että työllisten 
määrä 20–64-vuotiaista on vähintään 78 prosenttia. Toisena tavoitteena on, että vähintään 60 
prosenttia aikuisista osallistuu vuosittain koulutukseen. Kolmanneksi köyhyys- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien lukumäärää olisi pienennettävä vähintään 15 miljoonaa. Työllistävää 
elpymistä tukeakseen komissio on esittänyt myös suosituksen tehokkaasta työllisyyden 
aktiivituesta covid-19-kriisin jälkeen (EASE-järjestelmä). Suosituksessa komissio antaa EU-maille 
käytännön ohjeita politiikkatoimista ja niitä tukevista EU:n rahoitusvaihtoehdoista.  
https://ec.europa.eu/finland/news/pillar-social-rights_210304_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. maaliskuuta 2021 
 

Komissiolta ohjausta finanssipolitiikan koordinointiin  
Komissio on hyväksynyt tiedonannon, jossa annetaan EU-maille lähitulevaisuuden 
finanssipolitiikkaa koskevaa yleisluonteista ohjausta. Tiedonannon mukaan finanssipolitiikan olisi 
pysyttävä joustavana. Siinä varoitetaan lopettamasta finanssipoliittisia tukitoimia ennenaikaisesti; 
niitä olisi jatkettava vielä tänä ja ensi vuonna. Komissio ehdotti maaliskuussa 2020 
koronapandemian vuoksi yleisen poikkeuslausekkeen aktivoimista, mikä antoi EU-maille 
mahdollisuuden toteuttaa kriisinratkaisutoimia ja poiketa julkisen talouden vaatimuksista. 
Tiedonannossa esitetään komission näkemykset siitä, miten päätös lausekkeen soveltamisen 
lopettamisesta tai jatkamisesta vielä vuonna 2022 olisi tehtävä. Alustavat tiedot viittaavat siihen, 
että lausekkeen soveltamista jatketaan vuonna 2022 ja sen soveltaminen päättyy vuodesta 2023 
alkaen. Tiedonanto sisältää myös yleisiä näkökohtia lähitulevaisuuden finanssipolitiikasta, kuten 
elpymis- ja palautumistukivälineen vaikutuksista finanssipolitiikkaan.  
https://ec.europa.eu/finland/news/fiscal-policy-guidance_210303_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. maaliskuuta 2021 
 

Komissio tukee jäsenmaiden rakenneuudistushankkeita – Suomeen tukea viidelle 
hankkeelle  
Komissio tukee jäsenmaiden pyrkimyksiä toteuttaa kansallisia uudistuksia kasvun edistämiseksi. 
Komission tärkein keino antaa teknistä tukea rakenneuudistuksiin on teknisen tuen väline. Se on 
osa monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 ja Euroopan elpymissuunnitelmaa. Väline perustuu 
edeltäjäänsä, rakenneuudistusten tukiohjelmaan, josta on vuodesta 2017 lähtien rahoitettu yli 
tuhatta teknisen tuen hanketta koko EU:ssa. Välineestä myönnettävään tukeen oikeuttavia 
uudistuksia ovat muun muassa julkishallintoon, veropolitiikkaan, liiketoimintaympäristöön, 
finanssialaan, työmarkkinapolitiikkaan, koulutusjärjestelmiin, sosiaalipalveluihin, 
terveydenhuoltoon, vihreään siirtymään ja digitaalisiin palveluihin liittyvät uudistukset. Suomelle 
tukea myönnetään vuonna 2021 uusiin hankkeisiin, jotka liittyvät esimerkiksi uuden, 
reaaliaikaiseen asiakastietoon perustuvan luottorekisterin suunnitteluun, lastensuojelujärjestelmän 
toiminnan parantamiseen sekä metsien suojeluun uusilta tuhoojilta.  
https://ec.europa.eu/finland/news/tsi_210302_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. maaliskuuta 2021 
 

Alustatyöntekijöiden suojelu: Komissio käynnisti työmarkkinaosapuolten kuulemisen  
Alustatyö lisääntyy EU:ssa nopeasti yhä useammilla toimialoilla. Koronakriisi on kiihdyttänyt 
digitalisaatiota ja alustoihin perustuvien liiketoimintamallien laajentumista sisämarkkinoilla. Joillakin 
alustoilla on ollut tärkeä tehtävä palveluiden saatavuuden takaajina sulkutoimien aikana. Samalla 
terveyskriisi on tuonut entistä selkeämmin esille, miten haavoittuva alustatalouden kaltaisilla aloilla 
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työskentelevien henkilöiden asema on. Haasteita liittyy niin terveys- ja turvallisuusriskeille 
altistumiseen kuin sosiaaliturvan ja -etuuksien rajalliseen saatavuuteen. Nämä seikat, kuten myös 
digitaalisten alustojen rajat ylittävä luonne, korostavat tarvetta EU:n tason aloitteelle. Komissio on 
käynnistänyt työmarkkinaosapuolten ensimmäisen vaiheen kuulemisen, jonka tarkoituksena on 
kerätä näkemyksiä siitä, tarvitaanko alustatyön työolojen parantamiseksi EU:n tason toimia ja 
miten nämä toimet voitaisiin suunnata. Kuuleminen on avoinna ainakin kuuden viikon ajan.  
https://ec.europa.eu/finland/news/platform-work_210224_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. maaliskuuta 2021 
 

Komissiolta ehdotus uudeksi verkkovierailuasetukseksi  
Komissio ehdottaa uutta asetusta, jolla varmistetaan, että eurooppalaiset voivat jatkossakin käyttää 
verkkovierailupalveluja lisämaksutta matkustaessaan EU:ssa. Nykyisiä sääntöjä, joiden 
voimassaolon on määrä päättyä vuonna 2022, jatketaan kymmenellä vuodella. Lisäksi asetuksella 
parannetaan matkailijoille tarjottavia verkkovierailupalveluja. Kuluttajilla on esimerkiksi oikeus yhtä 
laadukkaaseen ja nopeaan mobiiliverkkoyhteyteen kuin kotimaassaan. Ehdotetulla asetuksella 
pyritään varmistamaan, että verkkovierailuasiakkaat voivat käyttää hätäpalveluja saumattomasti 
maksutta ja äänipuhelujen lisäksi myös esimerkiksi tekstiviesteillä. Verkkovierailun aikana 
matkailijoiden pitäisi voida huoletta soittaa lisäarvopalveluihin, kuten lentoyhtiöiden tai 
vakuutusyhtiöiden asiakaspalveluihin. Uusien verkkovierailusääntöjen mukaan operaattorien on 
annettava kuluttajille riittävästi tietoa lisäkustannuksista, joita heille voi aiheutua lisäarvopalvelujen 
käytöstä verkkovierailun aikana.  
https://ec.europa.eu/finland/news/roaming_210224_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. maaliskuuta 2021 
 

EU:n uusi strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi  
Komissio on hyväksynyt EU:n uuden strategian ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. 
Ilmastomuutos näkyy jo nyt Euroopassa ja muualla maailmassa kohtalokkaina helleaaltoina, 
tuhoisina kuivuuskausina, metsätuhoina ja merenpinnan nousuna. Äärimmäiset sääilmiöt 
aiheuttavat EU:ssa vuosittain keskimäärin yli 12 miljardin euron laskun. Varovaisten arvioiden 
mukaan maapallon keskilämpötilan nousu kolmella celsiusasteella esiteollisesta kaudesta 
aiheuttaisi EU:n taloudelle vuositasolla vähintään 170 miljardin euron tappiot. Ilmastonmuutos 
vaikuttaa talouden lisäksi myös suoraan kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin Euroopassa. 
Ilmastokestävä yhteiskunta pyritään toteuttamaan parantamalla tietämystä ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista ja sopeutumisratkaisuista, tehostamalla ilmastoon liittyvien riskien arviointia, 
vauhdittamalla sopeutumistoimia sekä edistämällä ilmastokestävyyttä maailmanlaajuisesti. 
Komissio aikoo jatkossakin nivoa ilmastokestävyyttä koskevat näkökohdat osaksi kaikkea 
toimintaansa.  
https://ec.europa.eu/finland/news/climate-change_210224_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. maaliskuuta 2021 
 

Komissio pyrkii parantamaan siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden välistä 
vuorovaikutusta  
Komissio on esittänyt siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden välisiä synergioita koskevan 
toimintasuunnitelman, jolla tuetaan EU:n teollisuutta ja vahvistetaan sen teknologista johtajuutta. 
Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden 
toisiaan täydentävä vaikutus, mikä tarjoaa mahdollisuuden tehostaa eri ohjelmien kautta 
myönnettävää EU:n rahoitusta. Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaava johtava 
varapuheenjohtaja Margrethe Vestager totesi, että maailmanlaajuinen kilpailu 
teknologiajohtajuudesta kiihtyy. ”Toimintasuunnitelmalla on siksi kaksi tavoitetta: vahvistaa 
edelleen Euroopan teknologista etuasemaa ja tukea sen teollista perustaa. Tämä suunnitelma on 
jotain aivan uutta. Se otetaan käyttöön nyt, kun EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä lisätään 
ensimmäistä kertaa merkittävästi investointeja puolustusteknologiaan tai siihen liittyvään 
siviilikäyttöön.”  
https://ec.europa.eu/finland/news/defis-action-plan_210222_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. maaliskuuta 2021 
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Euroopan Akkuallianssin tavoitteena osaamisen ja raaka-ainetuotannon edistäminen alan 
vahvistamiseksi 
Elinkeinoministeri Mika Lintilä on kutsuttu perjantaina 12.3.2021 Euroopan Akkuallianssin 
viidenteen kokoukseen. Korkean tason virtuaalikokouksen ovat kutsuneet koolle komissaarit Maroš 
Šefčovič ja Thierry Breton. Kokouksen teemana on Euroopan Akkuallianssin tavoitteet sekä 
erityisesti akkuekosysteemin vaatiman osaamisen kehittäminen ja akkuraaka-aineiden ja 
akkumateriaalien tuotannon edistäminen EU:ssa.  
https://tem.fi/-/euroopan-akkuallianssin-tavoitteena-osaamisen-ja-raaka-ainetuotannon-edistaminen-alan-
vahvistamiseksi?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje%2012*3*2021&utm_term=Lue%20lisaa&utm_co
ntent=u-3846999-74164333-2171547-5 

 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi Interreg-ohjelmien rahoitusjaosta vuosille 2021–
2027 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 18. maaliskuuta siitä, miten Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus tulisi jakaa Suomessa Interreg-ohjelmien kesken 
ohjelmakaudella 2021–2027. Nyt linjattu rahoitus koskee seitsemää Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen ohjelmaa eli Interreg-ohjelmaa. https://bit.ly/3c3jLTq 
 
Komissio käynnisti tänään Euroopan innovaationeuvoston toiminnan  
Euroopan komissio käynnisti tänään Euroopan innovaationeuvoston (EIC) toiminnan. Sen 
talousarvio on yli 10 miljardia euroa vuosille 2021–2027. Euroopan innovaationeuvostoon sisältyy 
useita välineitä ja järjestelyjä, joiden kautta se tukee uraauurtavia yrityksiä ja hankkeita, muun 
muassa EIC:n Accelerator-väline ja uusi EIC:n siirtymärahoitusjärjestely. Lisäksi komissio julkaisee 
innovaationeuvoston ensimmäisen vuotuisen työohjelman, joka avaa rahoitusmahdollisuuksia yli 
1,5 miljardin euron arvosta vuonna 2021. Euroopan innovaationeuvoston yhteyteen on myös 
perustettu useita innovointiin liittyviä palkintoja. Euroopan innovaationeuvoston toiminnasta ja 
rahoitusmahdollisuuksista järjestetään verkossa englanninkielinen tiedotustilaisuus rahoituksen 
hakijoille (”Applicants’ day”) 19. maaliskuuta,  
ks. https://ec.europa.eu/info/news/launch-new-european-innovation-council-2021-mar-03_en.  
https://ec.europa.eu/finland/news/innovation_210318_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 18. maaliskuuta 2021 
 

Komission innovaatiotuki koronapandemian torjuntaan – monista hankkeista lupaavia 
tuloksia  
Komissio on viimeisen vuoden aikana investoinut Euroopan innovaationeuvoston 
pilottirahoituksena ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin kautta 226 miljoonaa euroa 
tukeakseen innovatiivisia startup-yrityksiä, pk-yrityksiä ja yksittäisiä projekteja, joissa kehitetään 
ratkaisuja koronaviruspandemian ja sen seurausten torjumiseksi. Monet projektit ovat jo tuottaneet 
lupaavia tuloksia. Esimerkkejä innovaatioista ovat uudelleenkäytettävät, itsestään puhdistuvat 
kasvomaskit, vakavien infektioiden hoitoon tarkoitetut vasta-ainesovellukset ja potilaiden 
etäseurantalaitteet. EU osoitti vuoden 2020 puolivälissä Euroopan innovaationeuvoston 
pikarahoituksena 166 miljoonaa euroa 36 startup-yritykselle ja pk-yritykselle innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämiseen. Summaan sisältyvät uuden EIC-rahaston (Euroopan 
innovaationeuvoston rahaston) kautta tehtävät pääomasijoitukset. Yksi rahoitusta saaneista 
yrityksistä on suomalainen Sooma Oy.  
https://ec.europa.eu/finland/news/support-to-innovative-start-ups_210310_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 18. maaliskuuta 2021 
 

Euroopan digitaalinen vuosikymmen: EU:n digitalisointi vuoteen 2030 mennessä  
Komission tavoitteena on saada Eurooppa digitalisoitua vuoteen 2030 mennessä. Se on esittänyt 
tiedonannossaan keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Komissio ehdottaa, että konkreettiset 
digitaalitavoitteet esitetään ns. digitaalisen kompassin avulla. Ehdotettu kompassi sisältää neljä 
pääkohtaa: digitaalisesti osaava väestö ja pitkälle koulutetut digitaalialan ammattilaiset, suojatut, 
suorituskykyiset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitalisaatio sekä julkisten 
palvelujen digitalisointi. Tavoitteena on muun muassa, että kaikilla EU:n kotitalouksilla on vuoteen 
2030 mennessä gigabittiyhteys ja että kaikilla asutuilla alueilla on 5G-verkko. Lisäksi tavoitteena 
on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki keskeiset julkiset palvelut ovat saatavilla verkossa, kaikilla 
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on pääsy sähköisiin potilastietoihinsa ja 80 prosenttia EU:n kansalaisista käyttää sähköistä 
tunnistautumista.  
https://ec.europa.eu/finland/news/support-to-innovative-start-ups_210310_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 18. maaliskuuta 2021 

 
Euroopan parlamentti ja komissio julkaisivat Euroopan tulevaisuutta koskevan 
kyselytutkimuksensa tulokset  
Euroopan parlamentti ja komissio ovat julkaisseet ensimmäisen yhteisen ns. Eurobarometri-
tutkimuksensa tulokset. Tämä Euroopan tulevaisuutta koskeva kyselytutkimus toteutettiin loka-
marraskuussa 2020 EU:n 27 jäsenmaassa. Suurin osa kyselyyn vastaajista (92 %) kaikissa EU-
maissa haluaa, että kansalaisten näkemykset otetaan paremmin huomioon Euroopan tulevaisuutta 
koskevissa päätöksissä. Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämistä pidetään selvästi (55 % 
vastaajista) tehokkaimpana keinona saada äänet kuuluviin EU:n tason päätöksentekijöille. 
Suomessa tätä mieltä oli 84 % vastaajista, ja vain Ruotsissa osuus oli suurempi (87 %). Selvästi 
merkittävimpänä EU:n tulevaisuuteen vaikuttavista maailmanlaajuisista haasteista pidetään 
Ilmastonmuutosta: 45 % eurooppalaista katsoo sen olevan suurin haaste. Suomalaisista tätä 
mieltä on 44 %. Toiseksi ja kolmanneksi suurimmaksi haasteeksi eurooppalaiset mainitsivat 
suunnilleen samantasoisesti terrorismin (38 %) ja terveysriskit (37 %).  
https://ec.europa.eu/finland/news/eurobarometer_210309_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 18. maaliskuuta 2021 
 

Komissio ehdottaa toimenpiteitä palkkatasa-arvon varmistamiseksi  
Komissio on esittänyt palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevan direktiiviehdotuksen, jonka tavoitteena 
on varmistaa, että naisille ja miehille maksetaan samasta työstä sama palkka. Ehdotuksen mukaan 
palkkauksen läpinäkyvyyttä olisi lisättävä parantamalla tiedotusta: työnhakijoille olisi kerrottava 
avoinna olevasta tehtävästä maksettava palkka, työntekijöillä olisi oltava oikeus tietää samaa työtä 
tekevien palkkataso ja suurten yritysten olisi raportoitava sukupuolten palkkaerosta. Ehdotuksella 
myös vahvistetaan työntekijöiden mahdollisuuksia vedota oikeuksiinsa. Työnantajat eivät 
esimerkiksi saa kysyä työnhakijoilta näiden palkkahistoriasta, ja työntekijöille on pyynnöstä 
annettava anonymisoidut tiedot samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijäryhmien 
keskipalkkatasosta. Uusissa toimenpiteissä otetaan huomioon koronapandemian vaikutukset sekä 
työnantajiin että erityisesti naispuolisiin työntekijöihin, joita pandemia on koetellut erityisen 
ankarasti. https://ec.europa.eu/finland/news/eurobarometer_210309_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 18. maaliskuuta 2021 
 

Komissio esittää toimia luomualan kehittämiseksi  
Euroopan komissio on esittänyt toimintasuunnitelmansa luomualan kehittämiseksi. Suunnitelmalla 
pyritään edistämään luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, kasvattamaan luomutuotantoon 
käytettävän maatalousmaan osuus 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja lisäämään 
luonnonmukaista vesiviljelyä. Luomutuotannolla on useita etuja perinteiseen tuotantoon nähden: 
luonnonmukaisesti viljellyillä pelloilla luonnon monimuotoisuus on kolmanneksen korkeampi, 
luonnonmukaisesti kasvatetut eläimet voivat paremmin ja niiden kasvatuksessa käytetään 
vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on suuremmat tulot ja luomutilojen elpymiskyky on 
parempi. Lisäksi kuluttajat voivat luottaa tuotteisiin EU:n luomutunnuksen ansiosta. 
Suunnitelmassa esitetään useita konkreettisia toimia kysynnän lisäämiseksi, kuluttajien 
luottamuksen säilyttämiseksi ja luomuruuan saatavuuden parantamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi 
tiedottaminen, menekinedistäminen ja luomutuotteiden käytön lisääminen julkisten hankintojen 
kautta. https://ec.europa.eu/finland/news/organic_210325_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 25. maaliskuuta 2021 

 
Hallitus esittää aluekehittämislakien uudistamista vastaamaan kansallisia ja EU:n tulevan 
ohjelmakauden tavoitteita 
Hallitus esittää säädettäväksi lakia alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä lakia alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta. Esityksellä valmistaudutaan uuteen EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelmakauteen 2021–2027. https://bit.ly/2PQLwGK 
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EU-rahoitusneuvontapalvelu aloittaa työnsä Suomessa 
Palvelu kokoaa yhteen tietoa Euroopan unionin avustuksista, lainoista, takauksista, 
pääomasijoituksista, tuista ja julkisista hankinnoista, sekä ohjaa ja neuvoo niiden käytössä. 
Tavoitteena on tehostaa EU:n uuden ohjelmakauden hankerahoituksen hyödyntämistä Suomessa. 
https://bit.ly/3mxD7UC 

 
Vuosi takana joustavampia EU:n valtiontukisääntöjä – vääristyikö kilpailu sisämarkkinoilla? 
EU:n valtiontukipolitiikan merkitys koronapandemian haitallisten talousvaikutusten lieventämisessä 
ja yritysten auttamisessa on ollut merkittävä. Muutokset sääntöihin ovat olleet välttämättömiä: 
joustavoitetut säännöt ovat mahdollistaneet tuen kohdentamisen yritysten maksuvalmiusongelmiin 
ja myös yritysten pääomittamiseen. Kriisin keskellä on kuitenkin kannettu myös huolta tukiaisten 
vaikutuksesta sisämarkkinoihin ja siitä, pysyvätkö toimintaolosuhteet tasaveroisina EU-maiden 
välillä, kirjoittaa kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen TEMatiikkaa-blogissa. 
https://bit.ly/3eh9hzQ 

 
Komissio esitti järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategian  
Komissio on esittänyt EU:n uuden strategian järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Siinä 
keskitytään tehostamaan lainvalvontaa ja oikeudellista yhteistyötä, torjumaan järjestäytyneen 
rikollisuuden rakenteita, minimoimaan rikoshyöty ja varmistamaan, että teknologian kehitykseen 
reagoidaan nykyaikaisella tavalla. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan kannalta avainasemassa 
on lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten tehokas tiedonvaihto, sillä 65 prosentissa EU:ssa 
toimivista rikollisryhmistä on useiden maiden kansalaisia. Komissio aikoo muun muassa ehdottaa, 
että DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteröintitietojen vaihtamiseen tarkoitettua Prüm-mekanismia 
päivitetään. Komissio kehittää myös tapoja torjua väärennöksiä, erityisesti lääkinnällisten 
tuotteiden väärennöksiä. Komissio pyrkii lisäksi yhteistyössä EU-virastojen kanssa tarjoamaan 
kansallisille viranomaisille asiantuntemusta, joita tarvitaan tutkinnan suorittamiseen nykyaikaisessa 
digitaalisessa ympäristössä. https://ec.europa.eu/finland/news/organised-crime_210414_fi 

 
Komissiolta uusi strategia ihmiskaupan torjumiseksi  
Komissio on esittänyt uuden strategian ihmiskaupan torjumiseksi. Strategialla pyritään 
ennaltaehkäisemään ihmiskauppaa, saattamaan ihmiskauppiaat vastuuseen sekä suojelemaan 
uhreja ja parantamaan heidän asemaansa. Viime vuosina saavutetusta edistyksestä huolimatta 
ihmiskauppa on edelleen vakava uhka EU:ssa. Vuosina 2017–2018 EU:ssa raportoitiin yli 14 000 
rekisteröityä uhria, ja ihmiskauppiaat saavuttivat valtavia voittoja. Uhrit ovat pääasiassa naisia ja 
tyttöjä, jotka myydään seksuaalista hyväksikäyttöä varten. Tänään esitetyssä, vuodet 2021–2025 
kattavassa strategiassa ilmoitetaan toimista, joiden avulla EU ja sen jäsenmaat voivat torjua 
ihmiskauppaa entistä tehokkaammin. Strategia perustuu EU:n oikeudelliseen ja toimintapoliittiseen 
kehykseen ihmiskaupan torjumiseksi, joka sisältyy ihmiskaupan vastaiseen direktiiviin. Komissio 
jatkaa EU-maiden tukemista direktiivin täytäntöönpanossa ja ehdottaa tarvittaessa direktiivin 
tarkistamista. https://ec.europa.eu/finland/news/human-trafficking_210414_fi 
 
NextGenerationEU: Komissio valmistautuu hankkimaan jopa 800 miljardia euroa elpymisen 
rahoittamiseen  
NextGenerationEU on tärkein väline, jolla EU tukee elpymistä koronaviruspandemiasta. EU 
rahoittaa välineen ottamalla lainaa pääomamarkkinoilta. Tarkoituksena on hankkia noin 800 
miljardia euroa rahoitusta vuoden 2026 loppuun mennessä. Komissio on ottanut lainaa 
markkinoilta jo aikaisemmin tukeakseen EU-maita ja EU:n ulkopuolisia maita. Koska 
NextGenerationEU-välinettä varten tarvitaan kuitenkin hyvin suuria määriä rahoitusta ja lainanotto 
on toistuvaa ja luonteeltaan monitahoista, komission on ollut tarpeen muuttaa 
pääomamarkkinastrategiaansa perusteellisesti. Käyttöön otetaan uusi monipuolinen 
rahoitusstrategia, jolla vastataan näihin rahoitustarpeisiin. Strategian ansiosta komissio voi saada 
käyttöön rahoitusta silloin kun sitä tarvitaan ja varmistaa, että se saadaan markkinoilta ehdoin, 
jotka ovat EU-maiden ja niiden kansalaisten kannalta mahdollisimman edulliset.  
https://ec.europa.eu/finland/news/nextgenerationeu_210414_fi  
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Euroopan tulevaisuuskonferenssi: kaikille tarkoitettu verkkoalusta käyttöön 19. huhtikuuta  
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on sarja keskusteluja ja vuoropuheluja, joissa 
ihmiset eri puolilta Eurooppaa voivat jakaa ajatuksiaan ja olla mukana muokkaamassa yhteistä 
tulevaisuuttamme. Konferenssin monikielinen verkkoalusta otetaan käyttöön 19. huhtikuuta. Alusta 
on konferenssin keskipiste, joka kokoaa yhteen kaiken konferenssia varten luodun sisällön ja jossa 
sisältöä voidaan jakaa. Se sisältää myös tietoa eri paikoissa järjestettävistä tapahtumista. Erityinen 
palautemekanismi kokoaa keskustelujen pääkohdat. Lisäksi alustalta löytyy tietoa konferenssin 
ohjelmasta ja toiminnasta. Mukana on myös tapahtumajärjestäjille tarkoitettua materiaalia, 
esimerkiksi tapahtumakatalogi, jonka kautta voi tiedottaa tapahtumista paikallisella, kansallisella ja 
EU-tasolla. Tapahtumakartalta osallistujat löytävät helposti tapahtumia, joihin he voivat osallistua. 
Konferenssin avajaistapahtuma pidetään Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta.  
https://ec.europa.eu/finland/news/cofe_210408_fi 
 

Kestävä rahoitus ja EU:n luokitusjärjestelmä: komissio kanavoi varoja kestävään toimintaan  
Komissio on hyväksynyt toimenpidepaketin, jolla pyritään lisäämään kestäviin toimintoihin 
suunnattua rahoitusta kaikkialla EU:ssa. Toimien myötä sijoittajat voivat suunnata investointejaan 
uudelleen kestävämpiin teknologioihin ja yrityksiin. Paketissa on useita osia. EU:n 
ilmastoluokitusjärjestelmää koskevalla delegoidulla säädöksellä pyritään tukemaan kestäviä 
investointeja selventämällä, mitkä taloudelliset toiminnot edistävät EU:n ympäristötavoitteiden 
saavuttamista parhaiten. Ehdotuksella yritysten kestävyysraportointia koskevaksi direktiiviksi 
tehostetaan yritysten tiedonsaantia kestävyydestä. Lisäksi luottamusvelvollisuuksia sekä sijoitus- ja 
vakuutusneuvontaa koskevilla kuudella delegoidulla muutossäädöksellä varmistetaan, että 
rahoitusalan yritykset, esimerkiksi rahoitusneuvojat, omaisuudenhoitajat ja vakuutuslaitokset, 
sisällyttävät kestävyyttä koskevat näkökohdat menettelyihinsä ja asiakkaille annettavaan 
sijoitusneuvontaan. https://ec.europa.eu/finland/news/taxation_210421_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 22. huhtikuuta 2021 
 

Digitalisaatio: Komissio ehdottaa uusia sääntöjä ja toimia huippuosaamisen ja 
luottamuksen lisäämiseksi tekoälyalalla  
Komissio on ehdottanut sääntöjä ja toimenpiteitä, joilla tehdään Euroopasta maailman kärkialue 
luotettavan tekoälyn kehittämisessä. Kaikkien aikojen ensimmäisellä tekoälylainsäädännöllä ja 
uudella koordinoidulla suunnitelmalla taataan ihmisten ja yritysten turvallisuus ja perusoikeudet. 
Lisäksi niiden avulla lisätään tekoälyn käyttöä ja siihen liittyviä investointeja ja innovaatioita 
EU:ssa. Ehdotetulla tekoälyasetuksella varmistetaan, että eurooppalaiset voivat luottaa 
tekoälysovelluksiin. Oikein suhteutetuilla ja joustavilla säännöillä puututaan tekoälyjärjestelmien 
erityisiin riskeihin ja asetetaan alalle maailman korkeimmat normit. Uudessa koordinoidussa 
suunnitelmassa hahmotellaan tarvittavat toimintapolitiikan muutokset ja investoinnit EU-maiden 
tasolla. Uudella koneasetuksella puolestaan varmistetaan, että uuden sukupolven koneet ja laitteet 
ovat käyttäjille ja kuluttajille turvallisia. https://ec.europa.eu/finland/news/AI_210421_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 22. huhtikuuta 2021 

 
Euroopan tulevaisuuskonferenssi: tule mukaan keskusteluun!  
Euroopan tulevaisuuskonferenssin monikielinen verkkoalusta on avattu. Kaikki eurooppalaiset 
kutsutaan osallistumaan foorumilla keskusteluun, jolla muovataan Euroopan tulevaisuutta. 
Euroopan tulevaisuuskonferenssi on uudenlainen, avoin ja osallistava keskustelevan demokratian 
hanke. Sen tavoitteena on antaa eurooppalaisille paremmat mahdollisuudet kertoa, mitä he 
odottavat EU:lta. Näkemykset otetaan huomioon EU:n tulevassa päätöksenteossa. Verkkoalustan 
kautta ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa ja keskustella ehdotuksistaan muiden 
eurooppalaisten kanssa. Kaikki alustalla esitettävät näkemykset ja tapahtumien tulokset kerätään 
ja analysoidaan sekä julkaistaan. Konferenssiin liittyviä tapahtumia, jotka on rekisteröity foorumille, 
voi selata interaktiivisella kartalla, ja niihin voi ilmoittautua verkossa. Tapahtumien järjestämiseen 
ja niistä tiedottamiseen saa apua foorumilla olevista oppaista. Alusta on käytettävissä kaikilla EU:n 
24 virallisella kielellä. https://ec.europa.eu/finland/news/COFOE_210419_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 22. huhtikuuta 2021 
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Raha ei yksin riitä – johdonmukainen sääntely on avain EU:n ilmastotavoitteisiin  
Suomessa ja koko Euroopassa on vireillä suuri määrä ilmastoinvestointeja. Suunnitelmissa 
tuhannet tuulimyllyt maalla ja merellä, vety ja sähköpolttoaineet sekä monet muut innovatiiviset 
energiaratkaisut siivittävät siirtymää ilmastoneutraaliuteen.  
Koronaelvytyksen myötä julkista rahoitusta vihreään siirtymään on luvassa monesta suunnasta. 
Suuret setelit tuovat tulosta kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että investointien kannalta kriittinen 
sääntely-ympäristö on kunnossa. https://bit.ly/3aHQGMi 
 

EU joutuu uusien haasteiden eteen kehittäessään strategista autonomiaansa 
Keskustelua strategisesta autonomiasta määrittelevät kansainväliset kehityskulut, jotka asettavat 
EU:n ja sen jäsenmaat paineen alle. Suurvaltakamppailu, teknologiset muutokset ja valtioiden 
taloudellinen keskinäisriippuvuus geostrategisten tavoitteiden edistämisessä ovat vaikuttaneet 
Euroopan strategisen autonomian kehitykseen. 
Tänään julkistetussa Ulkopoliittisen instituutin raportissa Strategic autonomy and the 
transformation of the EU: New agendas for security, diplomacy, trade and technology 
analysoidaan, miten Euroopan strateginen autonomia muokkaa EU:n päätöksentekoa eri kentillä. 
Raportti erittelee kolme lähestymistapaa strategisen autonomian edistämiseksi, jotka ovat 
eurooppalaisten voimavarojen suojeleminen, taloudellinen ja poliittinen varautuminen sekä unionin 
intressien ja arvojen kansainvälinen heijastaminen. 
Julkaisun ovat kirjoittaneet seitsemän tutkijaa, ja sen on toimittanut projektin johtava tutkija Niklas 
Helwig Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmasta. Helwigin mukaan keskitetyt 
ponnistukset päätöksenteon eri osa-alueilla ja hallinnon tasoilla ovat tarpeen. Sen sijaan, että 
jäsenmaat keskittyvät mielipiteitä jakavaan kysymykseen unionin suhteesta muihin valtioihin, 
niiden tulisi kiinnittää huomiota rakentavampiin lähestymistapoihin ja konkreettisiin tekoihin, joilla 
vahvistaa strategista autonomiaa. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/strategic-autonomy-and-the-transformation-of-the-eu 
 

Komissio ehdottaa parannuksia EU:n lainsäädäntömenettelyyn Komissio on antanut 
parempaa sääntelyä koskevan tiedonannon, jossa ehdotetaan parannuksia EU:n 
lainsäädäntömenettelyyn. Avainasemassa sääntelyn parantamisessa on yhteistyö, johon olisi 
otettava EU:n toimielinten lisäksi mukaan myös EU-maat ja sidosryhmät, kuten 
työmarkkinaosapuolet, yritykset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Komissio ehdottaa muun 
muassa ”yksi sisään, yksi ulos” -periaatteen käyttöönottoa, jotta sääntelystä aiheutuvaa rasitetta 
yksityishenkilöille ja yrityksille – erityisesti pk-yrityksille – voitaisiin vähentää mahdollisimman 
paljon. Periaatteella varmistetaan, että kaikki uudet rasitteet kompensoidaan poistamalla vastaava 
määrä rasitteita samalta alalta. Lisäksi komissio ehdottaa, että strateginen ennakointi otetaan 
osaksi poliittista päätöksentekoa. Näin voidaan varmistaa, että politiikka vastaa tulevaisuuden 
tarpeita. Komissio pyrkii myös yksinkertaistamaan julkisiin kuulemisiin liittyvää menettelyä 
uudistamalla Kerro mielipiteesi -portaalia. https://ec.europa.eu/finland/news/regulation_210429_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 29. huhtikuuta 2021 

 

Muuttoliikkeen hallinta: EU:lle uusi vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotouttamisen 
strategia  
Komissio on hyväksynyt EU:n ensimmäisen vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista 
koskevan strategian. Strategialla pyritään edistämään vapaaehtoista paluuta ja 
uudelleenkotouttamista olennaisena osana EU:n yhteistä palautusjärjestelmää. Tämä on yksi 
uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen avaintavoitteista. ”Vain noin kolmannes ihmisistä, 
joilla ei ole oikeutta jäädä EU:hun, palaa lähtömaahansa, ja palaajista alle 30 prosenttia tekee sen 
vapaaehtoisesti. Vapaaehtoinen paluu on aina se parempi vaihtoehto: siinä pääosassa on itse 
yksilö, lopputulos on parempi ja kustannuksia aiheutuu vähemmän. Tämä kaikkien aikojen 
ensimmäinen vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotouttamisen strategiamme auttaa sekä EU:sta 
että EU:n ulkopuolisista maista lähteviä palaajia tarttumaan mahdollisuuksiin kotimaassaan, tukee 
paikallisyhteisön kehitystä ja auttaa rakentamaan luottamusta muuttoliikejärjestelmäämme 
kohtaan”, totesi sisäasiainkomissaari Ylva Johansson. https://ec.europa.eu/finland/news/return_210427_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 29. huhtikuuta 2021 
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Valtioneuvosto päätti REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta – rahoituksen 
myöntäminen alueilla voi alkaa 
Valtioneuvosto päätti 29.4. REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta. Varoja myönnettiin lähes 
255,4 miljoonaa euroa käytettäväksi käynnissä olevaan, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, 
Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.  REACT-EU-toimenpiteillä tuetaan alueiden elpymistä 
koronapandemiasta. 
Rahoitusta saavat kaikki Suomen alueet. Alueille jaetut varat sisältävät sekä EU:lta tulevan 
rahoituksen että valtion vastinrahoituksen. https://bit.ly/2Rh7bbC 
 
Komissio päivitti EU:n teollisuusstrategiaa – Suomi tukee strategian tavoitteita 
digitalisaation ja vihreän siirtymän vauhdittamisesta 
Euroopan komissio on päivittänyt EU:n teollisuusstrategian, jotta se huomioisi paremmin 
koronapandemian luomat olosuhteet ja toimenpidetarpeet. Tavoitteena on hyödyntää pandemiasta 
saatavat opit, vahvistaa yritysten kykyä joustaa muutostilanteissa sekä nopeuttaa digitalisaatiota ja 
vihreää siirtymää, jotka lisäävät työpaikkoja. Komissio julkaisi päivitetyn strategian 5.5.2021. 
https://bit.ly/3f6Rg7N 
 

Suomen tekoälykurssi käytössä ympäri Eurooppaa – suuri panostus eurooppalaisten 
digitaitoihin Suomi on julkaissut Elements of AI -verkkokurssin 21 EU-maassa näiden omilla 
kielillä. Lanseeraukset käynnistyivät toukokuussa 2020 Latviasta, ja viimeisenä kurssi julkaistiin 
huhtikuun 2021 lopussa Espanjassa ja Sloveniassa. https://bit.ly/3o2pj56 ja https://bit.ly/2R9KJRV 
 

Uusi asetus Euroopan globalisaatiorahastosta – hakukriteerejä lievennetään 
Euroopan globalisaatiorahasto työttömiksi jääneille työntekijöille (aikaisemmin Euroopan 
globalisaatiorahasto) jatkaa toimintaansa EU:n ohjelmakaudella 2021–2027. Jatkossa jäsenmaat 
voivat hakea rahastosta tukea irtisanomistilanteisiin joustavammin perustein. Lisäksi irtisanottavien 
määrää koskeva hakukynnys alenee. https://bit.ly/3tHP6B3 
Uusia hakukriteerejä koskeva EU-asetus astui voimaan 3.5.2021. Hakuehtoja koskevat kriteerit 
muuttuvat takautuvasti ja niitä sovelletaan 1.1.2021 lähtien.  
 

Komissio haluaa puuttua ulkomaisten tukien aiheuttamiin kilpailunvääristymiin 
Komissio on ehdottanut uutta asetusta, jolla puututaan EU:n ulkopuolisten maiden yritystukien 
vääristäviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla. Sisämarkkinoilla ei tällä hetkellä valvota EU:n 
ulkopuolisten maiden yrityksilleen myöntämiä tukia, mutta EU-maiden myöntämät tuet ovat tiukan 
valvonnan kohteena. Tavoitteena on poistaa tämä sääntelyssä oleva aukko. Kilpailupolitiikasta 
vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager totesi 5. toukokuuta ehdotuksesta 
kertoessaan: ”Eurooppa on kaupankäynnin ja investointien suurvalta. EU:hun tehtyjen suorien 
ulkomaisten sijoitusten kanta oli vuonna 2019 yli 7 biljoonaa euroa. Sisämarkkinoiden avoimuus on 
tärkein voimavaramme. Avoimuus edellyttää kuitenkin oikeudenmukaisuutta. Unionilla on yli 60 
vuoden ajan ollut käytössä valtiontukien valvontajärjestelmä, jolla estetään jäsenmaiden välinen 
kilpailu yritystuilla. Tänään hyväksymme ehdotuksen, jolla puututaan myös EU:n ulkopuolisten 
maiden myöntämiin kilpailua vääristäviin tukiin.” 
https://europa.eu/!xn68rC; Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 6. toukokuuta 2021 

 
Eurobarometri: EU merkitsee suomalaisille ennen muuta positiivisia käytännön asioita 
Helmi-maaliskuussa 2021 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen Suomea koskevan raportin mukaan 
EU merkitsee suomalaisille ennen muuta vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla 
EU:n alueella sekä yhteistä rahaa. EU on suomalaisille myös rauhan ja demokratian 
kunnioittamisen unioni. EU-maiden julkisen talouden tila ja taloudellinen tilanne yleensä ovat 
suomalaisten mielestä EU:n suurimmat ongelmat. Vielä pari vuotta sitten eniten puhuttaneet 
ympäristö ja ilmastonmuutos sekä maahanmuutto ovat koronapandemian aikana menettäneet 
merkitystään suomalaisten mielissä. Käsitys demokratian toteutumisesta omassa maassa erottaa 
suomalaiset selvästi EU27-maiden keskiarvosta. Suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä 
demokratian tilaan kotimaassaan. Tämä luonee pohjan sille, että suomalaisten kokema luottamus 
niin oman maansa kuin kansainvälistenkin instituutioiden toimintaan on selvästi vahvempaa kuin 
Euroopan maissa keskimäärin. 
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https://europa.eu/!Nn39gq, Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 6. toukokuuta 2021 
 

EU:n uusi kauppastrategia voi aiheuttaa arvojen yhteentörmäyksiä ja takaiskuja 
ulkosuhteissa 
Euroopan unionin kauppastrategian suunnanmuutos mullistaa niin unionin kauppapolitiikan 
perusrakenteita kuin tavoitteitakin. Muutoksella EU vastaa Kiinan ja Yhdysvaltojen 
suurvaltakilpailun ja Kiinan vaikutusvallan kasvun aiheuttamiin paineisiin. Uusi strategia vahvistaa 
jo aiemmin alkanutta siirtymää, jossa muita politiikan osa-alueita kytketään aiempaa kiinteämmin 
osaksi kauppapoliittista päätöksentekoa. 
Uusimmassa Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa vieraileva vanhempi tutkija Okko-Pekka 
Salmimies ja vanhempi tutkija Saila Turtiainen huomauttavat, että kauppapolitiikan hyödyntäminen 
unionin arvojen ja etujen edistämiseksi on välttämätöntä globaalien haasteiden 
monimutkaistuessa. Samalla luvassa on odotettavissa kiistoja esimerkiksi Kiinan kanssa, ja myös 
suhde Yhdysvaltoihin voi mutkistua. Ulkoiset ja sisäiset haasteet eivät kuitenkaan saa 
lamaannuttaa unionia tai kaataa strategisesti tärkeitä sopimuksia. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/eun-uusi-kauppastrategia 
 

Edustuston talouspoliittinen neuvonantaja Vesa-Pekka Poutanen: EU:n elvytyspaketti 
pähkinänkuoressa 
EU:n pitkän aikavälin talousarvio 2021–2027 ja NextGenerationEU, joka on elpymisen 
vauhdittamiseen tarkoitettu väliaikainen rahoitusväline, muodostavat yhdessä kaikkien aikojen 
suurimman EU:n budjetista rahoitetun elvytyspaketin. Tämän yhteensä 1,8 biljoonan euron paketin 
avulla rakennetaan koronapandemian jälkeistä Eurooppaa entistä vihreämmäksi, 
digitaalisemmaksi ja selviytymiskykyisemmäksi, jotta se kykenee vastaamaan joustavasti 
tulevaisuuden haasteisiin. Yhteensä 750 miljardin euron NextGenerationEU-välineen ytimen 
muodostaa elpymis- ja palautumistukiväline, josta jäsenmaat voivat saada rakenneuudistuksiin ja 
investointeihin avustusmuotoista tukea 312,5 miljardia euroa sekä lainoja 360 miljardia euroa. Jotta 
jäsenmaat voivat hyötyä elpymis- ja palautumistukivälineestä, niiden on toimitettava komissiolle 
arvioitaviksi elpymis- ja palautumissuunnitelmansa, joissa esitetään EU:n ohjaavien poliittisten 
periaatteiden mukaiset kansalliset investointi- ja uudistushankkeet. 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 20. toukokuuta 2021, https://europa.eu/!bM89hk  

 
Kevään 2021 talousennuste: Kääritään hihat 
Komission äskettäin laatiman EU:n talousennusteen mukaan EU:n talous kasvaa tänä vuonna 4,2 
prosenttia ja ensi vuonna 4,4 prosenttia. Suomessa kasvu on ennusteen mukaan selvästi 
heikompaa, tänä vuonna 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 2,8 prosenttia. EU:n talouden 
kasvunäkymät ovat parantuneet huomattavasti verrattuna talven 2021 talousennusteeseen, jonka 
komissio esitti helmikuussa. Kasvu on edelleen epätasaista eri puolilla EU:ta, mutta kaikkien 
jäsenmaiden talouksien ennustetaan palaavan kriisiä edeltäneelle tasolle vuoden 2022 loppuun 
mennessä. Julkisten investointien odotetaan kasvavan vuonna 2022 suhteessa BKT:hen 
suuremmiksi kuin kertaakaan yli kymmeneen vuoteen. Tätä vauhdittaa elpymis- ja 
palautumistukiväline, joka muodostaa NextGenerationEU-elpymisvälineen ytimen. 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 20. toukokuuta 2021,https://europa.eu/!dk36Jy  
 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: Komissio pyrkii ilman, veden ja maaperän 
saasteettomuuteen 
Komissio on hyväksynyt ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman. Saasteettomuus on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeinen 
tavoite. Toimintasuunnitelmassa esitetään visio, jonka mukaan saastuminen on vuonna 2050 
vähennetty niin alhaiselle tasolle, ettei se enää ole haitallinen ihmisten terveydelle ja luonnon 
ekosysteemeille. Suunnitelmassa esitellään myös vaiheet tähän päämäärään pääsemiseksi. 
Toimintasuunnitelma nivoo yhteen kaikki EU-politiikan alat, joilla voidaan torjua ja ehkäistä 
saastumista. Painopiste on digitaalisten ratkaisujen käytössä.  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 20. toukokuuta 2021, https://europa.eu/!rn94PX  
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Porton huippukokous: vahva sitoumus vuodelle 2030 asetettuihin sosiaalisiin tavoitteisiin 
Portossa pidetyssä huippukokouksessa asialistalla oli entistä osallistavamman ja sosiaalisemman 
Euroopan rakentaminen. Huippukokouksessa laadittiin Porton sosiaalialan sitoumus, johon 
sisällytettiin kolme yleistavoitetta, jotka komissio asetti vuodelle 2030 Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilaria koskevassa toimintasuunnitelmassaan. Yleistavoitteet ovat seuraavat: 1) 
vähintään 78 prosenttia 20–64-vuotiaista on työllisiä, 2) vähintään 60 prosenttia aikuisista 
osallistuu vuosittain koulutukseen, 3) köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten määrää 
pienennetään ainakin 15 miljoonalla, joista vähintään viisi miljoonaa on lapsia. Sitoumuksen 
antoivat yhteisesti Euroopan komission puheenjohtaja, Euroopan parlamentin puhemies, Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajamaana tällä hetkellä toimivan Portugalin pääministeri sekä 
eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan toimijat.  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 20. toukokuuta 2021,  https://europa.eu/!HD69Yg  
 

Materiaaliapua Intiaan ja Nepaliin komissiolta ja Suomelta vaikean koronatilanteen hoitoon 
Komissio ilmoitti toukokuun alussa myöntävänsä 2,2 miljoonaa euroa hätärahoitusta Intian 
auttamiseen vaikeassa koronatilanteessa. Rahoilla tuetaan Maailman terveysjärjestöä kuuden 
kuukauden ajan covid-19-tautiin sairastuneiden potilaiden hoidon järjestämisessä sekä lisätään 
laboratorioiden testauskapasiteettia. Useat EU-maat, myös Suomi, lähettävät materiaaliapua 
Intiaan, jonka terveydenhuoltokapasiteetti on ylikuormittunut. Suomen materiaaliapu koostuu 
happipulloista ja happisaturaatiomittareista. Laitteet lähetetään EU:n pelastuspalvelumekanismin 
kautta osana unionin yhteistä avustusoperaatiota. Suomi on tarjonnut materiaaliapua myös 
Nepalille maan pyydettyä apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Suomi tarjoaa Nepalille 
kasvosuojaimia ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita. Jos Nepalin viranomaiset hyväksyvät 
avuntarjouksen, materiaaliapu lähetetään Nepaliin myöhemmin EU:n pelastuspalvelumekanismin 
kautta.  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 20. toukokuuta 2021, https://intermin.fi/-/suomi-lahettaa-materiaaliapua-intiaan-
vaikean-koronatilanteen-hoitoon 
 

Komissiolta ohjeistus disinformaatiota koskevien EU:n käytännesääntöjen 
tehostamiseksi  
Komissio on julkaissut ohjeistuksensa siitä, miten disinformaatiota koskevia EU:n 
käytännesääntöjä tulisi tehostaa, jotta niiden avulla voidaan torjua disinformaatiota entistä 
paremmin. Käytännesäännöt ovat laatuaan ensimmäiset maailmassa, ja ne otettiin käyttöön 
lokakuussa 2018. Ohjeistuksessa kehotetaan allekirjoittajia sitoutumaan käytännesääntöihin 
tiukemmin. Käytännesääntöihin kannustetaan liittymään muun muassa EU:ssa toimivia 
vakiintuneita ja uusia verkkoalustoja, verkkomainonnan sidosryhmiä ja yksityisviestipalveluja. 
Käytännesääntöjen tulisi luotettavan seurannan ja selkeiden indikaattorien pohjalta varmistaa, että 
disinformaation levittäjän tulovirrat pienenevät ja että käyttäjillä on mahdollisuus osallistua 
aktiivisesti disinformaation torjuntaan. Tutkijoiden tulisi saada käyttöönsä tarvittavat tiedot 
voidakseen ymmärtää yhteiskuntaan kohdistuvan riskin ja lieventää sitä, ja faktantarkistajien tulisi 
kyetä arvioimaan ja todentamaan sisältöä EU:n eri maissa ja eri kielillä. 
https://ec.europa.eu/finland/news/disinformation_210526_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 27. toukokuuta 2021 

EU:n talousarvion suojaaminen: Euroopan syyttäjänvirasto aloittaa toimintansa  
Komissio on vahvistanut virallisesti, että Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) aloittaa toimintansa 1. 
kesäkuuta. EPPO on ensimmäinen ylikansallinen syyttäjänvirasto. Sen tehtävänä on tutkia EU:n 
taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia ja nostaa niiden perusteella syytteitä. EPPO voi tutkia 
myös muuta laitonta toimintaa, jos se ”liittyy erottamattomasti” EU:n talousarvioon. EPPO suorittaa 
tutkimuksensa ja syytetoimensa täysin riippumattomasti komissioon tai muihin EU:n elimiin sekä 
jäsenmaihin nähden. Se tekee yhteistyötä muiden EU:n elinten ja virastojen kanssa ja täydentää 
niiden työtä. EPPOn yhteistyökumppaneita ovat muun muassa OLAF, Eurojust ja Europol sekä 
niiden jäsenmaiden toimivaltaiset viranomaiset, jotka eivät osallistu tämän ylikansallisen 
syyttäjänviraston toimintaan. Tällä hetkellä EPPOn toimintaan osallistuu 22 EU:n jäsenmaata, 
myös Suomi. Kun EPPOn toiminta pääsee täyteen vauhtiin, sen odotetaan tutkivan noin 3 000 
tapausta vuodessa. https://ec.europa.eu/finland/news/justice_210526_fi, Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 27. 
toukokuuta 2021 
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EU:n kilpailukykyneuvostossa esillä EU:n teollisuusstrategia ja verkkoalustojen sääntely, 
eurooppalainen tutkimusalue ja avaruus 
EU:n kilpailukykyneuvosto kokoontuu Brysselissä 27.–28.5.2021. Sisämarkkinoista ja 
teollisuuspolitiikasta vastaavat ministerit keskustelevat EU:n päivitetystä teollisuusstrategiasta sekä 
digipalvelujen ja digimarkkinoiden sääntelystä. Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaavat ministerit 
keskustelevat eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) uudistamisesta. Avaruusasioista esillä on 
muun muassa avaruusliikenteen hallinta. https://bit.ly/3hWwGtY 
 
Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimukseen ja 
innovointiin Euroopassa 
Horisontti Eurooppa, EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, tukee tutkimusta ja 
innovointia Euroopassa kaikkiaan 95 miljardilla eurolla vv. 2021–2027. 
Seitsemän vuoden ajan EU rahoittaa niin yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja 
kansainvälistä kasvua kuin tutkijoiden huippututkimusta, koulutusta ja kansainvälistä liikkuvuutta. 
Näin EU haluaa Eurooppaan uutta tietoa, osaamista ja osaajia; uusia palveluita, tuotteita ja 
prosesseja sekä innovatiivisia liiketoimintaideoita, niiden jalostamista ja skaalaamista. 
Horisontti Eurooppa avaa runsaasti uusia mahdollisuuksia myös terveysalalla! 
Lisää Horisontti Euroopasta löytyy Euroopan komission sekä Business Finlandin verkkosivuilla.  
Terveysalan kasvustrategian uutiskirje 2/2021  
 
Kiertotalous: Komissiolta ohjeita kertakäyttömuovisääntöjen soveltamisesta  
Vuonna 2019 hyväksyttyjen kertakäyttöisiä muoveja koskevien EU-sääntöjen mukaan EU-maiden 
on tämän vuoden heinäkuun 3. päivään mennessä varmistettava säännöksillään, ettei tiettyjä 
muovituotteita enää saateta markkinoille EU-maissa. Komissio on nyt antanut kertakäyttöisiä 
muoveja koskeviin EU-sääntöihin liittyviä ohjeita, joiden tarkoituksena on varmistaa, että uusia 
sääntöjä sovelletaan kaikkialla EU:ssa yhdenmukaisesti. Säännöt koskevat muun muassa 
muovisia vanupuikkoja, ruokailuvälineitä, ilmapallojen varsia, tiettyjä paisutetusta polystyreenistä 
valmistettuja tuotteita (mukit sekä elintarvike- ja juomapakkaukset) sekä kaikkia oxo-hajoavasta 
muovista valmistettuja tuotteita. Näille on olemassa kohtuuhintaisia muovittomia vaihtoehtoja. 
Muiden muovituotteiden, kuten kalastusvälineiden ja kosteuspyyhkeiden, osalta tavoitteena on 
käytön, kulutuksen ja roskaantumisen rajoittaminen muun muassa merkintävaatimuksilla ja 
laajennetuilla tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä. https://ec.europa.eu/finland/news/plastic_210531_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 3. kesäkuuta 2021 
 

Biodiversiteetti: Komission katsaus pölyttäjiä koskevan EU-aloitteen edistymisestä 
korostaa toimien kiireellisyyttä  
Pölyttävillä hyönteisillä on ratkaiseva merkitys ekosysteemien toiminnan, elintarviketurvan, 
lääkkeiden saatavuuden ja ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Pelkästään EU:ssa neljä viidestä 
viljelykasvista ja luonnonvaraisesta kukasta on ainakin osittain riippuvainen eläinten suorittamasta 
pölytyksestä. Joka kymmenes Euroopan mehiläis- ja perhoslajeista on kuitenkin vaarassa kuolla 
sukupuuttoon, ja väheneminen koskee kolmasosaa niistä. Komission katsaus pölyttäjiä koskevan 
EU:n aloitteen täytäntöönpanosta osoittaa, että merkittävää edistystä on saavutettu aloitteeseen 
liittyvien toimien täytäntöönpanossa, mutta pölyttäjäkadon eri syihin on edelleen vaikea puuttua. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_2624  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 3. kesäkuuta 2021 

Talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketti: pohjustusta voimakkaalle ja kestävälle 
elpymiselle  
Euroopan komissio on julkistanut talouspolitiikan EU-ohjausjakson ns. kevätpakettinsa. 
Ohjauksella halutaan auttaa jäsenmaita vahvistamaan talouden elpymistä ja hyödyntämään 
parhaalla mahdollisella tavalla elpymis- ja palautumistukivälinettä, jolla on keskeinen sija 
NextGenerationEU elpymisvälineessä. Talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa on tänä vuonna 
mukautettu ottamalla huomioon yhteydet EU-maiden elpymis- ja palautumissuunnitelmiin, joissa 
esitetään elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavat investoinnit ja uudistukset. Osana 
kevätpakettia komissio esitti raportin siitä, noudattavatko EU-maat perussopimuksen alijäämä- ja 
velkakriteerejä. Analyysin mukaan vaikuttaa siltä, että Bulgaria, Tanska ja Ruotsi täyttävät 
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alijäämäkriteerin mutta muut EU-maat eivät, ei myöskään Suomi. Komissio katsoo, ettei tässä 
vaiheessa pitäisi tehdä päätöksiä jäsenmaiden asettamisesta liiallisia alijäämiä koskevaan 
menettelyyn. https://ec.europa.eu/finland/news/semester_210602_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 3. kesäkuuta 2021 

Suomen osallistumista Euroopan avaruusjärjestön miehitettyjen avaruuslentojen ohjelmaan 
selvitetään 
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt selvityksen, jossa arvioidaan hyötyjä Suomen 
mahdollisesta osallistumisesta Euroopan avaruusjärjestön (ESA) miehitettyjen avaruuslentojen ja 
avaruuden tutkimuksen ohjelmaan. https://bit.ly/34JPlkH 
 
EU:n liikenneministerit keskustelivat kestävästä liikkuvuudesta ja yhtenäisestä 
eurooppalaisesta ilmatilasta 
Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuivat 3. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea 
kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. 
Ministerit kävivät periaatekeskustelun kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian jatkoaskelista 
ja hyväksyivät asiaa koskevat neuvoston päätelmät. 
- Liikenteellä on suuri merkitys, kun EU tähtää ilmastoneutraaliuteen 2050 mennessä. Tänään 
vahvistimme kaikkien jäsenmaiden yhteisen sitoutumisen ekologiseen ja digitaaliseen siirtymään, 
jolla liikkumisesta tulee kestävää ja älykästä, sanoo ministeri Timo Harakka. 
Neuvosto hyväksyi myös rautatieaiheiset päätelmät, joiden tavoitteena on kasvattaa 
rautatieliikenteen kulkumuoto-osuutta ja näin tukea kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian 
toteuttamista. 
Neuvostossa hyväksyttiin yleisnäkemys koskien asetusehdotuksia yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan (SES2+) toteuttamiseksi. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan uudistuksen tavoitteena on 
tehostaa ilmaliikenteen hallintaa ja lennonvarmistuspalvelujen toimivuutta. Suomi jätti asiaan 
kirjallisen lausuman yhdessä saman mielisten maiden kanssa. Lausumassa tuodaan ilmi 
tyytymättömyys SES2+-tekstiehdotukseen nykymuodossaan ja toivotaan, että siihen voitaisiin 
vaikuttaa vielä trilogineuvotteluissa. 
- Olemme aina kannattaneet yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Jos pystymme optimoimaan reitit 
ja modernisoimaan lennonvalvonnan, tulevaisuuden ilmailu on tehokkaampaa ja 
ympäristöystävällisempää, toteaa ministeri Harakka. 
Liikenneministerit keskustelivat myös Valko-Venäjän tilanteesta. Ministerit tuomitsivat yksimielisesti 
tapahtuneen ja vaativat perinpohjaista tutkintaa. 
- Suomi on ensimmäisten joukossa kieltänyt lennot Valko-Venäjältä maahamme, ja kannatamme 
EU:n yhteisiä, määrätietoisia toimia, toteaa ministeri Timo Harakka. 
https://www.lvm.fi/-/eu-n-liikenneministerit-keskustelivat-kestavasta-liikkuvuudesta-ja-yhtenaisesta-eurooppalaisesta-ilmatilasta-1362057 

 
Edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila: Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma ja Fit for 55-ehdotus  
Olen tieteissarja Star Trekin pitkäaikainen fani. Sarjassa kapteeni Picard vie miehistönsä ”sinne 
minne kukaan ei ole aikaisemmin mennyt”. Samaa voitaneen sanoa Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaan liittyvästä ehdotuksesta, jonka komissio aikoo tehdä heinäkuussa – kyseessä on rohkea 
ja ennenkuulumaton matka yhteiskunnan murrokseen ja tulevaisuuteen vuoteen 2050 ulottuvalla 
aikajaksolla. Osana tätä peruuttamatonta murrosta matkamme EU:ssa suuntautuu päästöttömään, 
kestävään, kilpailukykyiseen yhteiskuntaan, joka tarjoaa kaikille parempaa elämänlaatua. 
Kyseessä on ylivoimaisesti kauaskantoisin ja kattavin paketti, mitä mikään teollisuusmaa tai 
kehittyvä talous on esittänyt. Ja, mikä on erittäin tärkeää, tavoitteemme ja sääntelymme EU:ssa 
perustuu tieteeseen. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma – tuttavallisesti jargonilla European 
Green Deal – on Euroopan vastaus tieteen meille antamaan näyttöön ilmastonmuutoksen 
kiihtymisestä ja vaadittavista toimenpiteistä. https://ec.europa.eu/finland/news/fit-for-55_210610_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 10. kesäkuuta 2021 
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EU:n vuoden 2022 talousarvio: nopeutetaan Euroopan elpymistä  
Komissio on antanut ehdotuksensa EU:n vuoden 2022 talousarvioksi. Sen loppusumma on 167,8 
miljardia euroa, ja sitä täydennetään NextGenerationEU-välineestä myönnettävillä avustuksilla, 
joiden yhteenlaskettu määrä on arviolta 143,5 miljardia euroa. Varoilla on tarkoitus saada liikkeelle 
huomattava määrä investointeja talouden elpymisen vauhdittamiseksi, kestävyyden turvaamiseksi 
ja työpaikkojen luomiseksi. Etusijalle asetetaan vihreät ja digitaaliset menot, jotta Euroopasta tulee 
selviytymiskykyisempi ja se voi täyttää paremmin tulevaisuuden vaatimukset. 
https://ec.europa.eu/finland/news/eu-budget-2022_210608_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 10. kesäkuuta 2021 

Komissiolta Suomelle muistutuksia puutteista jätteitä koskevien EU-sääntöjen 
noudattamisessa  
Suomi on saanut neljä muistutusta puutteista EU:n lainsäädännön noudattamisessa. Komission 
antamien muistutusten mukaan Suomi ei ole kaikilta osin saattanut osaksi lainsäädäntöään 
jätevirtoja, kaatopaikkoja, jätehuoltoa eikä pakkauksia ja pakkausjätettä koskevien direktiivien 
säännöksiä. Komissio lähetti Suomelle asioita koskevat viralliset ilmoitukset lokakuussa 2020 ja on 
nyt päättänyt lähettää asioissa perustellut lausunnot. Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata ja 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa asiat voidaan viedä EU:n tuomioistuimeen. 
https://ec.europa.eu/finland/news/infringements_210609_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 10. kesäkuuta 2021 

Komissio ehdottaa eurooppalaista digitaalista identiteettiä  
Uusi eurooppalainen digitaalinen identiteetti on tarkoitettu EU:n kansalaisille, EU:ssa asuville 
henkilöille ja EU:ssa toimiville yrityksille. EU-maiden on komission ehdottaman uuden asetuksen 
mukaisesti tarkoitus tarjota kansalaisilleen ja yrityksille ns. digilompakkoja, joissa kansallinen 
digitaalinen identiteetti voidaan yhdistää muihin henkilökohtaisiin tietoihin (kuten ajokortin, 
tutkintotodistusten tai pankkitilin tietoihin). Lompakkoja voivat tarjota viranomaiset tai EU-maiden 
hyväksymät yksityiset tahot. Eurooppalaiset voivat hyödyntää digitaalista identiteettiä 
henkilöllisyytensä todistamiseen ja sähköisten asiakirjojen jakamiseen yhdellä klikkauksella 
suoraan matkapuhelimesta. He voivat myös kirjautua verkkopalveluihin käyttäen kansallista 
digitaalista tunnistautumista, joka toimii kaikkialla Euroopassa. Erittäin suurten verkkoalustojen olisi 
hyväksyttävä eurooppalaisen digitaalisen identiteetin käyttö esimerkiksi käyttäjän iän 
todistamiseen. https://ec.europa.eu/finland/news/digital_210603_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 10. kesäkuuta 2021 

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia ohjaa taloutta vihreämpään suuntaan 
Sijoittajilla, jotka haluavat sijoittaa ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin, on ongelmana 
tunnistaa sijoituskohteet, jotka aidosti edistävät ympäristötavoitteita. Tuhansien eri 
sijoituskohteiden ympäristövaikutusten arviointi on useimmille sijoittajille mahdotonta ja yksityisten 
luokittelijoiden kestävyysarviot ovat usein keskenään ristiriitaisia johtuen niiden käyttämistä 
erilaisista ja läpinäkymättömistä arviointimenetelmistä. Joissain tapauksissa rima voi olla niin 
matalalla, että lähes mikä tahansa kohde lasketaan vihreäksi.[1] Vihreiden sijoituskohteiden 
luotettava tunnistaminen onkin ollut yksi keskeisistä hidasteista vihreän rahoituksen yleistymiselle. 
Ongelman ratkaisemiseksi EU on luonut rahoitussektorille kestävän rahoituksen 
luokittelujärjestelmän, joka määrittelee, millainen taloudellinen toiminta on kestävää.[2] Tästä 
luokittelujärjestelmästä käytetään yleisesti nimitystä kestävän rahoituksen taksonomia. 
Taksonomiassa on kolme olennaista piirrettä, jotka erottavat sen monista muista järjestelmistä, 
jotka pyrkivät luokittelemaan vihreät sijoitukset. 
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2021/eu-n-kestavan-rahoituksen-taksonomia-ohjaa-taloutta-vihreampaan-suuntaan/ 

Euroopan unioni on me 
Joskus on hyvä pysähtyä miettimään Euroopan unionin merkitystä Suomelle. Jäsenyyttä on 
jatkunut vuodesta 1995, eikä unioni tänään ole enää sama, johon liityimme. Maailma ympärillä on 
muuttunut rajusti ja niin myös EU. Muutos on pakko, oikeastaan se on jatkuvaa liikettä, jotta unioni 
pystyy vastaamaan globaalin toimintaympäristön yhä monisyisempiin haasteisiin. 
https://kauppapolitiikka.fi/euroopan-unioni-on-me/ 
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Totuuden hetki lähenee EU-pöydissä – syveneekö pankkiunionin yhteisvastuu? 
https://www.finanssiala.fi/uutiset/totuuden-hetki-lahenee-eu-poydissa-syveneeko-pankkiunionin-yhteisvastuu/ 

 
Euroopan komission ehdotus yritysvastuulainsäädännöksi lykkääntyy vuoden 
loppupuoliskolle 
Euroopan komissio on valmistellut koko kevään uutta yritysvastuulainsäädäntöä koskevaa 
ehdotusta, jossa säädettäisiin sekä yritysten kestävästä hallinnoinnista (”sustainable corporate 
governance”) että yritysten asianmukaisesta huolellisuudesta (”mandatory due diligence”). Ehdotus 
oli määrä julkaista kesäkuun aikana. Tuoreimpien tietojen mukaan komission sisäisessä 
laintarkastuksessa on kuitenkin havaittu ehdotusta koskevia puutteita, joita ei ehditä korjaamaan 
ennen kesätaukoa. Näin ollen ehdotuksen antaminen tulee lykkääntymään vuoden 
loppupuoliskolle. 
https://kauppakamari.fi/blogi/komission-ehdotus-yritysvastuulainsaadannoksi-lykkaantyy-vuoden-loppupuoliskolle/ 

Viisi vinkkiä Euroopasta ja elpymistoimista 
https://kauppakamari.fi/blogi/timo-vuoren-viisi-vinkkia-euroopasta-ja-elpymistoimista/ 

Yritykset uskovat EU:n elpymistoimien virkistävän vientiä 
Vientiyrityksistä peräti 48 prosenttia uskoo EU:n elpymispaketin ja eri EU-maiden kansallisten 
elvytystoimien avaavan niille uusia vientimahdollisuuksia. Kauppakamarien vientiyritysten johtajille 
suunnattuun kyselyyn vastanneista yrityksistä 20 prosenttia pelkää elvytystoimien suosivan 
yksinomaan paikallisia yrityksiä ja 28 prosenttia ei usko toimien vaikuttavan niiden markkina-
asemaan eri EU-maissa.  
https://kauppakamari.fi/tiedote/keskuskauppakamari-yritykset-uskovat-eun-elpymistoimien-virkistavan-vientia/ 
 

Keskuskauppakamarin EU-katsaus – elpymispaketti tuo vauhtia Suomen taloudelle 
Suomikin häviää, jos EU:n elpymistoimet epäonnistuvat tai menevät vanhojen velkojen maksuun 
talouden uudistamisen sijasta. Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori korostaa, että Suomi 
kärsisi EU:n elpymispaketin ja samalla EU:n budjetin kaatumisesta. Oikein toteutettuna EU:n 
paketti tuo vauhtia Suomenkin talouteen. Kauppakamarin selvityksen mukaan lähes 50 prosenttia 
vientiyrityksistä uskoo sen tuovan uusia vientikauppoja EU-maista.  
https://kauppakamari.fi/tiedote/keskuskauppakamarin-eu-katsaus-elpymispaketti-tuo-vauhtia-suomen-taloudelle/ 

 
Suomen vienti hyötyy EU:n rokotuspassista  
Keskuskauppakamari pitää Euroopan komission julkaisemaa lainsäädäntöehdotusta EU-maiden 
yhteisestä koronarokotuspassista erittäin tervetulleena avauksena yhteiskunnan ja vapaan 
liikkuvuuden palauttamiseksi terveysturvallisesti. Rokotuspassi on osa Suomen ja EU:n exit-
strategiaa sekä merkittävä tekijä Suomen taloudelle viennin ja tuonnin kannalta. Näin voidaan 
varmistaa, että yhteiskuntaa ei pidetä sulkutilassa tarpeettomasti eikä työpaikkoja ja yrityksiä 
kaadu turhaan. https://kauppakamari.fi/tiedote/keskuskauppakamari-suomen-vienti-hyotyy-eun-rokotuspassista/ 

 
Vasikointia vai välittämistä – ilmoituskanavat vahvistavat vastuullista organisaatiokulttuuria 
Ilmoituskanavat, joilla pyritään selvittämään organisaatioissa tapahtuvia väärinkäytöksiä, ovat 
tulossa EU-direktiivin myötä pakollisiksi. Velvollisuus koskee sekä yksityisen että julkisen sektorin 
organisaatioita. https://kauppakamari.fi/julkaisu/vasikointia-vai-valittamista/ 

EU:n ja USA:n kaupparauha turvaa Suomen viennin 
EU:n ja USA:n kaupparauha on merkityksellinen Suomen ulkomaankaupalle, sillä molempien 
vientimarkkinoiden merkitys on Suomen taloudelle keskeinen. Valitettavaa on kuitenkin se, että 
terästullit rasittavat edelleen suomalaista teollisuutta, toteaa Keskuskauppakamarin johtaja Timo 
Vuori. https://kauppakamari.fi/tiedote/keskuskauppakamari-eun-ja-usan-kaupparauha-turvaa-suomen-viennin/ 

 
Suomen kestävän kasvun ohjelma 
Suomen kestävän kasvun ohjelmalla edistetään sekä nopeavaikutteista elpymistä että pitkällä 
aikavälillä välttämätöntä elinkeinoelämän rakenteiden ja julkisten palveluiden uudistumista. 
Ohjelman sisältämät uudistukset ja investoinnit vauhdittavat ilmastonmuutoksen torjuntaa, 
vahvistavat tuottavuutta ja talouden kasvupotentiaalia sekä nopeuttavat tarpeellisia 
rakennemuutoksia työllisyysasteen nostamiseksi sekä tuotannon ja kulutuksen saattamiseksi 
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kestävälle perustalle. Ohjelma vahvistaa sosiaalista ja alueellista eheyttä sekä yhteiskunnan 
toipumista koronaviruskriisin kielteisistä vaikutuksista. Suomen kestävän kasvun ohjelma 
rahoitetaan EU:n elpymispaketin tuomalla rahoituksella vuosina 2021–2023. Ohjemassa 
tarkastellaan paketin keskeisen osan, elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience 
Facility, RRF) rahoituksen lisäksi myös muut elpymispaketin kautta lisärahoitusta saavat EU:n 
ohjelmat ja välineet. Hallitus linjasi syyskuussa 2020, että Suomen kestävän kasvun ohjelman 
painopistealueet ovat: 1) Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän 
kasvun uralle, 2) Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta, 3) Suomen kansainvälisen 
kilpailukyvyn turvaaminen, 4) Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen, 5) 
Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen ja 6) Sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden 
lisääminen. Keskeisiä kriteerejä ohjelman valmistelussa ovat: investointi- ja 
uudistuskokonaisuuksilla on pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia, investoinnit ja uudistukset 
tukevat toisiaan tavoitteiden saavuttamisessa ja niissä keskitytään suuriin ja vaikuttaviin 
kokonaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on investointeja, joilla mahdollistetaan yksityisiä investointeja 
ja jotka eivät olisi toteutuneet riittävässä laajuudessaan ilman ohjelman rahoitusta sekä 
painotetaan kokonaisuuksien vaikuttavuutta ja rahoituksen määräaikaisuutta. 
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806f20fa 

 
BELGIA 
 
Belgian elpymissuunnitelmassa energia-alaan, digitalisaatioon ja liikkuvuuteen liittyviä 
hankkeita Belgian osuus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) on 5,926 mrd. euroa. 
Lisäksi tarvitaan huomattava määrä Belgian omaa julkista rahoitusta. Budjetista 51 % on osoitettu 
vihreään siirtymään ja noin 28 % digitaaliseen muutokseen. Merkittävä osa suunnitelmasta (56 %) 
liittyy erilaisiin infrastruktuurihankkeisiin. Euromääräisesti suurimpia kokonaisuuksia ovat energia, 
kestävyys ja innovaatiot (ml. rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja energia-alan uudet 
teknologiat) sekä digitaalinen muutos ja liikkuvuus. Näistä kokonaisuuksista voisi löytyä 
mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. https://bit.ly/3xmPbwa,  
https://www.marketopportunities.fi/home/2020/belgian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille?type=country-outlook&industry=cross-
industry 

Belgian liiketoimintaympäristö 
Koronapandemia iski kipeästi Belgian talouteen, mutta vuodelle 2021 ennustetaan lähes 4 % 
talouskasvua. Taloutena Belgia on erittäin palveluvoittoinen ja ulkomaankaupasta riippuvainen. 
Poliittinen järjestelmä on sirpaloitunut eri tasoille, millä on vaikutuksia myös 
liiketoimintamahdollisuuksille. Belgian markkinoilla on paljon kilpailua, joten menestyminen voi olla 
haastavaa. Erottautuminen tuotteiden ja palveluiden laadulla on tärkeää. Suomalaisille yrityksille 
voisi löytyä mahdollisuuksia myös esimerkiksi energiatransition ja digitalisaation aloilta. 
https://www.marketopportunities.fi/home/2021/belgian-liiketoimintaymparisto?type=country-outlook&industry=cross-industry 

 
ISO-BRITANNIA 
 
Englannin lain soveltaminen ja tuomioiden täytäntöönpano – mitä sopimuksissa on 
huomioitava Brexitin jälkeen? 
Ison-Britannian lähtö Euroopan unionista ja siirtymäajan päättyminen vuodenvaihteessa 2020–
2021 merkitsevät, että EU:n jäsenvaltioiden ja Ison-Britannian välillä ei enää sovelleta EU:n 
harmonisoituja asetuksia lainvalinnasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. 
https://bit.ly/2MHmMiH 
 

Miten brexit vaikuttaa kaupparekisteriin, tavaramerkkeihin, mallioikeuksiin, patentteihin ja 
tilintarkastusalaan? 
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/brexit.html 
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Lontoon vetäytyminen Euroopan finanssimarkkinoilta on luonut EU-maiden 
rahoitussektorille historialliset kasvumahdollisuudet 
https://www.finanssiala.fi/uutiset/lontoon-vetaytyminen-euroopan-finanssimarkkinoilta-on-luonut-eu-maiden-rahoitussektorille-
historialliset-kasvumahdollisuudet/ 
 

Brexitin asiakirjavaatimuksista ja vaikutuksista tavarakauppaan 
Tällöin sisämarkkinakauppa muuttui vientikaupaksi, joka toi mukanaan muun muassa viennin ja 
tuonnin tullimuodollisuudet, EORI- ja REX-rekisteröitymisvaatimukset Tulliin sekä erilaiset 
tuotekohtaiset todistusvaatimukset keskinäisessä kaupassa. Pohjois-Irlannin ja EU:n välillä 
tavarakauppa jatkuu sisämarkkinakauppana ainakin vuoden 2024 loppuun saakka. 
https://helsinki.chamber.fi/brexitin-asiakirjavaatimuksista-ja-vaikutuksista-tavarakauppaan/ 

Tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin 
Iso-Britannia erosi Euroopan unionista 1.2.2020. Eroa kutsutaan brexitiksi. Tällä sivulla Isolla-
Britannialla tarkoitetaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa eli Isoa-Britanniaa ja Pohjois-Irlantia. 
https://www.kela.fi/brexit?utm_source=uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=KV-info 

Britannia erosi EU:sta – ei Euroopasta 
Britannian lähtö EU:n sisämarkkinoilta tuo mukanaan paljon byrokratiaa, jota kauppasopimus 
helpottaa vain vähän. Markkinoiden murrostilanteessa avautuu kuitenkin myös uusia 
mahdollisuuksia. https://kauppapolitiikka.fi/britannia-erosi-eusta-ei-euroopasta/ 
 

 
ITÄVALTA 

Itävallan terveydenhuollon uudistuksia Väestön ikääntyminen, liikkuvuuden lisääntyminen, 
maaseudun väestön väheneminen ja siten myös puute terveysalan ammattilaisista asettavat 
haasteita terveydenhoitojärjestelmälle myös Itävallassa. Perinteiset rajat terveyslaitosten, 
terveydenhuoltoalan ja sosiaalitoimen välillä hämärtyvät. Uudet teknologiat tukevat 
ennaltaehkäisyn tarvetta ja parantavat kommunikaatiota terveyshoitoalan henkilökunnan välillä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/it-c3-a4vallan-terveydenhuollon-uudistuksia/384951 

KREIKKA 
 
Katsaus Kreikan merenkulkusektorille 
Kreikalla on pitkät perinteet merenkulussa, ja kreikkalaiset laivanvarustajat ovat 4.000 aluksellaan 
Euroopan suurin toimija sektorilla. Joillain laivanvarustajilla on omistuksia mm. 
jalkapallojoukkueista, mediakonserneista, hotelleista ja öljynjalostuksesta. Kreikan satamista on 
pari yksityistetty ja muita ollaan yksityistämässä lainoittajien kanssa sovittujen velvoitteiden takia. 
Kreikan ja Italian sekä Kreikan mantereen ja saariston välisessä liikenteessä toimii kolme 
laivayhtiötä. Kreikan telakoilla on viime vuosina ollut pääasiassa vain korjaus- ja huoltotoimintaa. 
Kreikka tavoittelee nesteytetyn maakaasun osalta laivojen tankkauskeskuksen asemaa itäisellä 
Välimerellä. https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-kreikan-
merenkulkusektorille/384951 
 
KROATIA 
 
Talven talousennuste antaa optimistisen arvion Kroatialle 
Euroopan komission talven 2021 talousennuste antaa optimistisen arvion (5,3 %) Kroatian 
talouden kasvusta tänä vuonna. Työnantajille maksettavat koronatuet jatkuvat nykyisellään ainakin 
helmikuun loppuun. Yritystoimintaan kohdistuvia koronarajoituksia ollaan varovasti purkamassa. 
Uudet koronatartunnat ovat tilastojen mukaan laskeneet merkittävästi viime viikkoina, vaikka uudet 
virusmuunnokset ovat rantautuneet myös Kroatiaan. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/talven-2021-talousennuste-antaa-optimistisen-arvion-
kroatialle/384951 

 



33 
 

Kroatia Euroopan energiamurroksessa 
Kroatian kansallisena tavoitteena on vähentää riippuvuutta tuontienergiasta, lisätä omaa 
energiatuotantoa uusiutuvista energialähteistä, parantaa sähkönsiirto- ja jakeluverkkoa, löytää 
energian varastointiin liittyviä innovaatioita ja tukea liikenteen biopolttoaine- ja vetyratkaisuja. 
Kroatia on ottanut käyttöön huutokauppamenettelyn, jolla se yrittää vauhdittaa uusiutuvan energian 
investointeja. Ketterimmin energia- ja ilmastotalkoisiin ovat tarttuneet Adrianmeren pohjoisrannikon 
saaret. Esimerkiksi monelle suomalaismatkailijallekin tutut Krk, Lošinj ja Cres ovat profiloituneet 
kansallisina kiertotalousajattelun edelläkävijöinä.  
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kroatia-euroopan-energiamurroksessa/384951 
 

KYPROS 
 
Kyproksen merenkulkuala muutoksessa - verohelpotuksilla ja ympäristötoimilla kohti 
kestävämpää kehitystä 
Kyproksella on pitkä historia merenkäynnistä. Saarella on maailman yhdenneksitoista suurin ja 
Euroopan kolmanneksi suurin laivasto. Limassol on suuri meriliikenteen keskittymä ja kaupungissa 
sijaitsee Euroopan suurin kolmansien osapuolien merenkulkuliikenteen hallinto: siellä toimii yli 
kaksisataa merenkulkualan yhtiötä. Kyproksen merenkulkuministeriö aikoo olla pro-aktiivinen 
toimija sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla. https://bit.ly/3xhpLQo 
 
Toteutuessaan Kyproksen tiekartta kohti sosiaalista ja taloudellista muutosta olisi valtava 
Kyproksen tuhatsivuinen elpymis- ja resilienssisuunnitelma luo kokonaan uuden vision 
koronanjälkeiseen aikaan. Suunnitelma sisältää 58 uudistusehdotusta ja 76 investointikohdetta, 
joista 41 prosenttia suuntautuu ns. vihreään siirtymään ja 23 prosenttia digitaaliseen muutokseen. 
Suunnitelman rahoitus koostuu EU:n elpymisrahastosta suunnattavan 1,2 mrd. ja EU:n 
koheesiorahaston 1,8 mrd. summista sekä 1,4 mrd. euron yksityisistä investoinneista sisältäen 
julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuudet. Suunnitelma johtaa henkisesti, teknologisesti ja 
institutionaalisesti uuteen tilanteeseen. Kyproksesta pyritään kehittämään entistä kestävämpi, 
tuottavampi, kilpailukykyisempi ja tavoitteissaan pitkäjänteisempi maa. https://bit.ly/3zoC1jP 
 
LUXEMBURG 
 
Luxemburgin talousnäkymiä - talous selvisi koronavuodesta ennakoitua paremmin, 
elpymistä odotetaan 
Luxemburgin talous pärjäsi koronavuonna 2020 selvästi ennakoitua paremmin. BKT laski viime 
vuonna vain 1,3 %. Talouden osoittaman kestokyvyn taustalla on nähtävissä monia tekijöitä ml. 
valtion huomattavat tukipaketit, Luxemburgin talouden rakenne ja rahoitusalan merkittävä 
painoarvo. https://bit.ly/2U25905 

NORJA 
 
Norjan Elinkeinoelämän keskusliiton NHO:n näkemykset koronapandemian jälkeiseen 
talouteen 
Norjan Elinkeinoelämän keskusliitto NHO julkaisi syksyllä 2020 laajan raportin talouskasvun 
avaimista koronapandemian jälkeiseen aikaan. NHO:n analyysin mukaan koronapandemia 
kiihdyttää digitalisaatiota ja vihreää muutosta. NHO korostaa pohjoismaisen ja eurooppalaisen 
yhteistyön merkitystä koronapandemian jälkeisessä kestävässä talouskasvussa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/norjan-elinkeinoel-c3-a4m-c3-a4n-keskusliiton-nho-n-n-c3-
a4kemykset-koronapandemian-j-c3-a4lkeiseen-talouteen/384951 

 
Norjaan tulossa suuria infrahankkeita – mahdollisuuksia suomalaisosaamiselle 
Norjan hallitus julkisti 14.4. liikennesuunnitelmansa (Nasjonal Transportplan, NTPLinkki toiselle 
web-sivustolle.), johon on koottu seuraavan 12 vuoden aikana suunnitteilla olevat 
infrastruktuurihankkeet. Erityisesti Pohjois-Norjan infrahankkeisiin investoidaan tulevien vuosien 
aikana miljardeja kruunuja. Myös Länsi-Norja saa osansa, minkä lisäksi panostetaan rautateiden 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/norjassa-tulossa-suuria-infrastruktuurihankkeita-tarvetta-
suomalaiselle-infraosaamiselle/384951 
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Norjan valtio investoi sairaaloihin 
Norjan markkinoilla on tarvetta nykyaikaisille terveydenhuollon palveluille. Tilaa on myös 
suomalaisyrityksille. Norjaan rakennetaan 13 uutta sairaalaa lähivuosina, joiden 
yhteiskustannukset nousevat yli 80 mrd. kruunuun (8 mrd. €). Norjan moniin sairaalahankkeisiin 
kaivataan kokonaisratkaisuja. Kuntien terveyspalveluissa voidaan hyödyntää uusia digitaalisia 
ratkaisuja. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/norjan-valtio-investoi-sairaaloihin/384951 

 
PORTUGALI 
 
Portugali panostaa Euroopan rautateiden teemavuoteen ja kansalliseen rataverkostoon 
Rautatieliikenteeseen panostava Portugali aloitti EU-puheenjohtajuuskautensa Euroopan 
rautateiden teemavuonna 2021. Portugali satsaa rautatieliikenteeseen, sillä rautateiden katsotaan 
tulevaisuudessa olevan maan tärkein liikenneverkosta sekä oleellinen tekijä pyrkiessä 
hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Tämänhetkinen EU-puheenjohtajamaa on ilmaissut 
tukevansa Saksan hallituksen TEE 2.0 –esitystä Euroopan pääkaupunkien välisten nopeiden 
junayhteyksien verkoston elvyttämisestä. Maassa on käynnissä kattavia rataverkostohankkeita, 
sekä lähivuosina uusia hankkeita tullaan käynnistämään. Portugali on niin ikään tarkastellut 
junayhteyksien rakentamista maan lentokentille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/portugali-panostaa-euroopan-rautateiden-teemavuoteen-ja-
kansalliseen-rataverkostoon/384951 

 
Portugalin kaivoksista vahvistusta Euroopan omavaraisuudelle 
Portugalin hallitus näkee maan mineraaliesiintymät ja kaivostoiminnan aktivoinnin yhtenä 
talouskasvua edistävänä elementtinä, mikä on huomioitu myös Portugalin kansallisessa 
elpymissuunnitelmassa. https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/portugalin-kaivoksista-
vahvistusta-euroopan-omavaraisuudelle/384951 

 
PUOLA 
 
Katsaus Puolan päivitettyyn energiastrategiaan vuoteen 2040 
Puolan hallitus päivitti helmikuussa 2021 energiastrategiansa vuoteen 2040 saakka. Se rakentuu 
kolmen pilarin varaan: oikeudenmukainen siirtymä, päästötön energiajärjestelmä ja puhdas 
energia. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-puolan-p%25C3%25A4ivitettyyn-
energiastrategiaan-vuoteen-2040/384951 

 
Puola suuntaa elpymisrahoitusta vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja resilienssiin 
Puolan hallituksen kansallinen elpymissuunnitelma toimitettiin komission arvioitavaksi toukokuun 
alussa. Suunnitelma painottuu talouden resilienssiin, vihreään siirtymään, digitalisaatioon, 
terveydenhuoltoon sekä älykkääseen liikkuvuuteen. Valtio-omisteisilla suuryrityksillä ja 
keskushallinnolla on suunnitelmassa keskeinen rooli. Investointeja alueille on määrä toteuttaa 
pitkälti lainarahoituksella. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/puola-suuntaa-elpymisrahoitusta-
vihre%25C3%25A4%25C3%25A4n-siirtym%25C3%25A4%25C3%25A4n-digitalisaatioon-ja-resilienssiin/384951 
 

Puola – Itäisen Euroopan kasvuveturi 
38 miljoonan asukkaan Puola on ollut yksi viime vuosikymmenen nopeimmin kasvaneista 
talouksista Euroopan unionissa. Puolan talous ja infra ovat modernisoituneet. Suurtyöttömyys on 
vaihtunut työvoimapulaksi, jota on saapunut helpottamaan yli miljoona ukrainalaista. 
Puola on sekä iso ja nykyään myös hyvin ostovoimainen kotimarkkina että vahva vientimarkkina. 
Sitä tukevat muun muassa seuraavat alat: valmistava teollisuus, ruoka/maatalous, logistiikka, IT, 
liiketoimintaprosessien ulkoistus. Puolan bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan 
lähivuosinakin 3–5 prosentin tahdissa. Tähän kasvumahdollisuuteen toivomme myös 
suomalaisten yritysten tarttuvan! https://kauppayhdistys.fi/puola-itaisen-euroopan-kasvuveturi/ 
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RANSKA 
 
Vive le sport! Urheilu- ja hyvinvointialan liiketoimintamahdollisuuksia Ranskassa 
Suomalaisyritysten kannattaa muistaa Ranskan markkinoiden kehittyvät mahdollisuudet. 
Ranskalaiset ovat innostuneet niin mölkystä kuin sauvakävelystäkin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/vive-le-sport-urheilu-ja-hyvinvointialan-
liiketoimintamahdollisuuksia-ranskassa/384951 

 
Bonheur à la finlandaise: havaintoja ranskalaismedian Suomi-kuvasta vuonna 2020 
Pariisin-suurlähetystön maakuvatyön tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa Suomi-kuvaa 
Ranskassa sekä luoda näkyvyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia suomalaistoimijoille. Viime vuoden 
Suomi-ilmiö ranskalaismediassa oli maamme verrattain hyvänä näyttäytynyt koronatilanne ja sitä 
selittävät toimet. Ranskassa pohdittiin kuumeisesti Suomen salaisuutta. Miksi tilanteemme oli niin 
erilainen kuin ranskalaisten? Suomi esitettiin lehdistössä innovatiivisena ja ratkaisukeskeisenä. 
Muita paljon puhuttaneita aiheita olivat Huuhkajien historiallinen voitto Ranskan maajoukkueesta, 
pääministeri Sanna Marin ja suomalainen onnellisuus. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/bonheur-c3-a0-la-finlandaise-ranskalaismedian-suomi-kuva-
vuonna-2020/384951 
 

Ranska kääntää katseen puurakentamiseen – markkinat kehittyvät vauhdilla 
Ympäristötietoisuus ja pyrkimys kestäviin ratkaisuihin ovat Ranskassa nykyään valtavirtaa 
toimialasta riippumatta. Kehitys näkyy myös rakennussektorilla, jossa puurakentamisen 
markkinaosuus on nelinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä reilut 
yksitoista prosenttia omakotitaloista ja parikymmentä prosenttia laajennusrakentamisen hankkeista 
toteutetaan puurakenteisina. Markkinaosuus kasvaa myös julkisissa rakennushankkeissa kuten 
kouluissa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranska-k-c3-a4-c3-a4nt-c3-a4-c3-a4-katseen-
puurakentamiseen-markkinat-kehittyv-c3-a4t-vauhdilla/384951 

 
Ranskan elpymissuunnitelman toimeenpano on käynnistynyt kansallisin varoin Ranskan 
sadan miljardin euron elpymissuunnitelman täytäntöönpano on alkanut, ensi vaiheessa Ranskan 
oman budjetin kautta tulevien 60 miljardin euron turvin. Maaliskuussa 2021 maksatuksia on tehty 
16 miljardin euron edestä, ja lisäksi tuotantoverojen laskuun on kanavoitu kymmenen miljardia. 
Parikymmentä hanketta on käynnistynyt ja kevään mittaan määrä nousee. Teknologiahankkeisiin 
panostetaan: esimerkiksi vety- ja kvanttiteknologia, kyberosaaminen ja tekoäly ovat tärkeitä aloja. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranskan-elpymissuunnitelman-toimeenpano-on-k-c3-
a4ynnistynyt-kansallisin-varoin/384951 

Ranska valmistautuu kvanttihyppyyn: kvanttistrategian investointeihin lähivuosina 1,8 
miljardia euroa 
Ranska panostaa 1,8 miljardia euroa kvanttiteknologiaan seuraavien viiden vuoden aikana. 
Kyseessä on strateginen investointi teknologiseen suvereenisuuteen, joka nostaa Ranskan alan 
kärkimaiden joukkoon. Tavoitteena on varmistaa Ranskan kyvykkyys tieteen ja teknologian ohella 
teollisissa arvoketjuissa ja inhimillisen pääoman kehittämisessä. Leijonanosa eli 780 miljoonaa 
euroa kohdistetaan kvanttilaskennan kehittämiseen. Kokonaisuuteen kuuluu yritysvetoisen 
innovaatioympäristön tukeminen, jossa suuryritykset ja parikymmentä kasvuyritystä on 
avainroolissa. Strategian ja paikallisten toimien avulla pyritään tehostamaan yliopistojen, 
valmistajien ja start-up-yritysten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranska-valmistautuu-kvanttihyppyyn-kvanttistrategian-
investointeihin-1-8-miljardia-euroa-l-c3-a4hivuosina/384951 

Ranskan taloutta luotsataan ulos kriisivaiheesta – elpymisvaroilla vauhtia vähähiiliselle 
teollisuudelle 
Kesän kynnyksellä Ranskan talouden kasvunäkymät ovat lupaavat: lähemmäs kuuden prosentin 
talouskasvu vuonna 2021 näyttää mahdolliselta. Yrityksille suunnattuja tukitoimia poistetaan 
asteittain, mutta yrityskentälle ei haluta antaa tunnetta jäämisestä oman onnensa nojaan. Ranskan 
elpymissuunnitelman täytäntöönpano etenee jatkuvasti. Keskeinen ulottuvuus on teollisuuden 
siirtyminen vähähiiliseen tuotantoon tai hiilettömyyteen. Kokonaisuuteen nivoutuu myös Ranskan 
kansallinen vetystrategia seitsemän miljardin euron investointeineen. https://bit.ly/3wicZB7 
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RUOTSI 

Ruotsin huoltovarmuuskehityksessä voi olla lähivuosina mahdollisuuksia 
suomalaisyrityksille Ruotsi aikoo kehittää huoltovarmuuttaan merkittävästi tulevina vuosina. 
Suomalaisille yrityksille tarjoutuu mahdollisuus tarjota palveluitaan, tuotteitaan ja osaamistaan 
Ruotsin huoltovarmuus kehitystyön avuksi. Myös Suomen ja Ruotsin lisääntynyt 
huoltovarmuusyhteistyö kohdistaa Ruotsin katseita suomalaisiin yrityksiin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ruotsin-huoltovarmuuskehityksess-c3-a4-voi-olla-l-c3-
a4hivuosina-mahdollisuuksia-suomalaisyrityksille/384951    

Ruotsin autoteollisuuden tulevaisuus on valoisa 
Ruotsin autoteollisuus elää murrosta. Alaa vavisuttaa neljä globaalia megatrendiä: 
hiilineutraalisuuteen pyrkiminen, liitettävyys, itseohjautuvat autot ja yhteiskäyttöautojen 
yleistyminen. Autoteollisuus on Ruotsin taloudelle elintärkeä, ja maan talous on koronakriisissä 
pärjännyt pitkälti juuri autoteollisuuden kysynnän ansiosta. Suomen kannattaa tiivistää 
autoteollisuusyhteistyötään Ruotsin kanssa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ruotsin-autoteollisuuden-tulevaisuus-on-valoisa/384951 

Ruotsissa satsauksia mielenterveystyöhön – fokus nuorissa ja digitalisaatiossa 
Ruotsissa erityisesti nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana ja 
psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen on hallituksen prioriteeteissa. Lisäksi maata koetelleella 
koronapandemialla ennustetaan olevan pitkäaikaisia mielenterveysvaikutuksia. Hoitopolkuja 
halutaan yhtenäistää ja digitalisoida, ja ala onkin tehnyt digiloikan pandemian aikana. Ruotsin 
tavoitteet mielenterveystyössä luovat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ruotsissa-satsauksia-
mielenterveysty%25C3%25B6h%25C3%25B6n-fokus-nuorissa-ja-digitalisaatiossa/384951 

 
SLOVAKIA 

Slovakian kansallinen elpymissuunnitelma - ’Innovatiivinen talous, nykyaikainen hallinto, 
terve maa’ 
Slovakia toimitti ’Innovatiivinen talous, nykyaikainen hallinto, terve maa’ –nimisen kansallisen 
elpymissuunnitelmansa Euroopan komissiolle 28.4. https://bit.ly/3iETmPz 
 

SVEITSI 

Suomen kestävät pakkausratkaisut ja –materiaalit kiinnostavat Sveitsissä 
Kestävät pakkausratkaisut herättävät kasvavaa kiinnostusta Sveitsissä, ja ensimmäiset 
konkreettiset ratkaisut ovat jo käytössä elintarviketeollisuudessa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/suomen-kest%25C3%25A4v%25C3%25A4t-
pakkausratkaisut-ja-materiaalit-kiinnostavat-sveitsiss%25C3%25A4/384951 

 
TANSKA 

Tanskan koronavuosi: talous supistui vähemmän kuin pelättiin Tanskan talous on selviytynyt 
koronakriisistä ennakoitua paremmin. BKT laski viime vuonna 3,7 %:lla vuoteen 2019 verrattuna. 
Ilmassa on merkkejä talouden elpymisestä: BKT kasvoi 0,6 % vuoden 2020 viimeisellä 
neljänneksellä ja työllisyys nousi 0,3 %:lla samalla jaksolla. Talouden toipuminen on 
kotimarkkinoilla viemässä oletettua pidempään. Kaikki edellytykset yksityisen kulutuksen nopealle 
kasvulle ovat kuitenkin olemassa, kunhan laajoista yhteiskunnan rajoitustoimenpiteistä ensin 
päästään eroon. https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tanskan-koronavuosi-talous-supistui-
v-c3-a4hemm-c3-a4n-kuin-pel-c3-a4ttiin/384951   
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Suomen ja Tanskan välinen kauppa vuonna 2020 
Suomen tavaravienti Tanskaan oli arvoltaan hieman alle miljardi euroa vuonna 2020. Vienti laski 3 
%:a koronavuoden aikana verrattuna vuoteen 2019. Suomen ja Tanskan välisessä 
palvelukaupassa vuosi oli vaikeampi, mikä heijastelee myös yleisemmin palvelukaupan 
kehityskulkuja viime vuonna. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/suomen-ja-tanskan-v-c3-a4linen-kauppa-vuonna-
2020/384951 
 

Tanskan elpymissuunnitelma keskittyy ilmastoon, vihreään siirtymään ja digitalisaatioon 
Tanskan kansalliseen elpymissuunnitelmaan sisältyvät hankkeet koskevat terveydenhoidon 
digitalisointia, maatalouden vihreää siirtymää, energiatehokkuustoimia, vihreää veroreformia, 
tieliikenteen viherryttämistä, digitalisaatiota sekä vihreää tutkimusta. Suomalaisyrityksille 
Tanskasta saattaisi löytyä mahdollisuuksia mm. terveydenhoitojärjestelmän digitalisointiin liittyen. 
Suomalais- ja tanskalaisyritysten yhteistyölle lienee myös potentiaalia. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tanskan-elpymissuunnitelma-keskittyy-ilmastoon-
vihre%25C3%25A4%25C3%25A4n-siirtym%25C3%25A4%25C3%25A4n-ja-digitalisaatioon/384951 

 
Tanska aloittaa ulkomaisten investointien seurannan 
Tanskan parlamentti hyväksyi 4.5.2021 lain, jolla sallitaan ulkomaisten investointien seuranta. Lain 
tarkoituksena on estää ulkomaisista suorista sijoituksista tai taloudellisista sopimuksista aiheutuva 
uhka kansalliselle turvallisuudelle. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tanska-aloittaa-ulkomaisten-investointien-seurannan/384951 

 
Välikatsaus Tanskan ilmastotoimiin: 70% päästövähennyksiin on vielä matkaa 
Tanskan ilmastolaki hyväksyttiin parlamentin laajalla enemmistöllä joulukuussa 2019. Sitovaksi 
tavoitteeksi määriteltiin kasvihuonepäästöjen alentaminen 70 %:lla vuoteen 2030 mennessä. 
Ilmastoneutraaliksi pyritään viimeistään 2050. Tanska on kuitenkin viimeisimpien arvioiden mukaan 
jäämässä tavoitteistaan jälkeen; tämänhetkisillä toimilla ja sopimuksilla saavutetaan vain noin 55 % 
päästövähennykset. https://bit.ly/3glZvi2 

 
TSEKKI 
 
Tshekin kansallinen elpymissuunnitelma keskittyy infrastruktuurihankkeisiin 
Tshekki toimitti kansallisen elpymissuunnitelmansa Euroopan komissiolle 3.6. Kansalliseen 
elpymiseen on suunnitelman mukaan käytössä noin 7,8 miljardia euroa, joista 7,1 miljardia on 
EU:n elpymisvaroja ja loput kansallisia varoja. https://bit.ly/35f1UF8   
 

Business opportunities in waste management in the Czech Republic- Bachelor’s Thesis 
https://kauppayhdistys.fi/business-opportunities-in-waste-management-in-the-czech-republic-bachelors-thesis/ 

 
TURKKI 
 

Itäisen Välimeren konfliktin ratkaisu vaatii Turkilta uudenlaista ulkopolitiikkaa - 
Viimeaikainen pehmeämpi retoriikka vain lyhyen tähtäimen taktiikka 
Itäisen Välimeren alueen konflikti Turkin sekä Kreikan ja Kyproksen tasavallan välillä paisuu. 
Kiistan keskiössä on yksinomaisista talousvyöhykkeistä (EEZ) käytävä kamppailu. Konflikti on 
kuitenkin tullut osaksi myös laajempaa alueellista valtakamppailua, joka ulottuu EU:n jäsenmaista 
Turkkiin ja useisiin Lähi-idän maihin. 
Yksi itäisen Välimeren konfliktin keskeisistä vaikuttimista on Turkin huomattavasti 
itsevarmemmaksi ja jopa aggressiiviseksi kehittynyt ulkopolitiikka. Maan viimeaikojen pehmeämpi 
retoriikka vaikuttaa lyhytaikaiselta taktiikalta, jolla maa varautuu tuleviin neuvotteluihin EU:n 
neuvoston kanssa sekä muutoksiin Turkin ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa. 
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Briefing Paper käsittelee itäisen Välimeren alueen konfliktin 
keskeisimpiä tekijöitä. Julkaisun on kirjoittanut vanhempi tutkija Toni Alaranta Ulkopoliittisen 
instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmasta. Julkaisussa Alaranta arvioi, että konflikti itäisellä 
Välimerellä tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Nykyisten ristiriitojen ja niistä seuranneiden 
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tapahtumien selvittäminen vaatisi Turkilta keskeisiä uudistuksia maan ulkopolitiikassa. Alaranta 
pitää tällaista kädenojennusta Turkilta kuitenkin hyvin epätodennäköisenä. 
Julkaisun voi lukea ja ladata instituutin verkkosivuilta: 
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-eastern-mediterranean-conflict 
 

Turkki pyrkii uusiutuvan energian investointituilla hiilineutraaliksi 2033 
Suomen Ankaran suurlähettiläs Ari Mäki keskusteli Turkin energia- ja luonnonvaraministeriön 
varaministeri Abdullah Tancanin kanssa Turkin energiapolitiikasta, yhteistyöpotentiaalista kestävän 
kehityksen saralla sekä Suomen tarjoamasta energiasektorilla tammikuussa 2021. Turkin 
tavoitteena on hiilineutraalisuus vuonna 2033 ja hiilinegatiivisuus vuonna 2050. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/turkki-pyrkii-uusiutuvan-energian-investointituilla-
hiilineutraaliksi-2033/384951 

 
UKRAINA 
 
Ukrainan talous toipuu koronakuopasta 
Koronapandemian Ukrainan taloudelle aiheuttama kuoppa oli lopulta matalampi kuin alun perin 
pelättiin. Maan bruttokansantuote supistui viime vuonna 4,2 %, mikä ei maailmanlaajuisessa 
vertailussa ole huonoin mahdollinen tulos. Epidemia on tietenkin ollut Ukrainallekin 
kansanterveydellinen katastrofi. Virallisten tietojen mukaan yli 40,000 ihmistä on kuollut tautiin, ja 
yli kahdella miljoonalla ukrainalaisella on testien mukaan ollut korona. Tämä on myös kuormittanut 
maan terveydenhuoltosektoria. Ukrainassakin koronatapausten määrä kasvoi selvästi aiemmin 
keväällä, mutta nyt mm. rajoitustoimien ansiosta niiden määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun. 
Rokotukset ovat lähteneet liikkeelle hyvin hitaasti, vain hieman yli prosentti ukrainalaisista on 
saanut tähän mennessä rokotuksen koronaa vastaan. Vauraampien maiden kamppaillessa 
rajallisesta määrästä rokotusannoksia Ukraina ja muut köyhemmät maat joutuvat odottamaan 
vuoroaan, vaikka Ukraina onkin nyt saanut ensimmäisen erän rokotteita kansainvälisen COVAX-
hankkeen puitteissa. https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2021/ukrainan-talous-toipuu-koronakuopasta/ 

 
UNKARI 
 

Unkarissa laaditaan kansallista akkustrategiaa 
Suomi on yhtenä ensimmäisistä maista maailmassa julkaissut hiljattain kansallisen 
akkustrategiansa, jonka tavoitteena on vahvistaa akkualan innovatiivista ekosysteemiä, vauhdittaa 
Suomen kestävää ja vähähiilistä talouden kasvua sekä tukea liikenteen ilmastotavoitteiden 
saavuttamista. Suomen kansallinen akkustrategia kytkeytyy Euroopan unionin akkustrategiaan. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/unkarissa-laaditaan-kansallista-akkustrategiaa/384951  

Zalazonen testirata – kurkistus tulevaisuuden liikenteeseen Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficomin mukaan verkottuneen ja automaattisen tieliikenteen kehittymisellä on suuri potentiaali: 
ajamisen automaatiolla uskotaan voitavan vähentää inhimillisiä virheitä liikenteessä ja saada 
monia onnettomuuksia vältettyä. Liikenteen automaatio on arkipäiväämme ehkä nopeammin kuin 
arvaammekaan. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/zalazonen-testirata-kurkistus-tulevaisuuden-
liikenteeseen/384951   

VALKO-VENÄJÄ 
 
Valko-Venäjä tasapainoilee Venäjän ja EU:n välillä 
Valko-Venäjä on ollut otsikoissa viime kesästä alkaen. Elokuisten presidentinvaalien tulos 
väärennettiin räikeästi, mikä johti laajoihin protesteihin ympäri maata. Valko-Venäjää käytännössä 
koko sen itsenäisyyden ajan hallinneen Aljaksandr Lukashenkan hallinto vastasi protesteihin mm. 
vangitsemalla ja ajamalla maanpakoon sekä oppositiojohtajia että tavallisia kansalaisiaan. Jatkuvat 
ihmisoikeusrikkomukset ovat saaneet EU-maat arvioimaan uudelleen suhteensa tähän Euroopan 
viimeiseksi diktatuuriksi mainittuun maahan. Ryanairin reittikoneen pakottaminen Minskin kentälle 
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oppositioaktivisti Raman Pratasevitsin pidättämiseksi (23.5.) voimisti keskustelua 
talouspakotteiden kohdistamisesta Valko-Venäjää kohtaan. 
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2021/valko-venaja-tasapainoilee-venajan-ja-eu-n-valilla/ 

 
VENÄJÄ 
 
Venäjän öljynviennin viime vuoden romahdusta paikkasivat kulta ja vehnä 
Venäjän tavaraviennin arvo supistui viime vuonna 21 % koronapandemian aiheuttaman 
energiaraaka-aineiden hintojen ja kysynnän romahduksen vetämänä. Raakaöljyn vientimäärä 
supistui 13 % ja maakaasun noin 8 %. Öljyjalosteiden kokonaisvientimäärä supistui kuitenkin vain 
noin prosentin, kun sekä bensiinin että dieselpolttoaineen vientimäärät kasvoivat. Öljyn ja kaasun 
osuus Venäjän tavaraviennistä oli noin puolet. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202107_1/ 
  

Venäjälläkin julkinen talous tukivaihteella vuonna 2020 
Konsolidoidun budjetin tulot vähenivät viime vuonna nimellissummaltaan vain kolmisen prosenttia 
(konsolidoitu budjetti kattaa federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen 
budjetit). Tulojen vähenemistä hillitsi viime kevään operaatio, jossa keskuspankki tuloutti valtaosan 
Sberbankin myynnistä (valtiolle) syntyneestä ylijäämästään valtion budjettiin. Ilman operaatiota 
tulot olisivat vähentyneet noin 6 %. Tuloja painoi öljy- ja kaasuverotulojen putoaminen 
kolmasosalla. Muut tulot lisääntyivät hieman jopa ilman Sber-operaatiota. Budjetin menoja lisättiin 
virus- ja talouskriisin vastaisessa kamppailussa noin 14 % eli paljon myös reaalisesti, kun 
matalahko inflaatio (noin 3,5 % koko vuoden osalta) söi tulojen ostovoimaa suhteellisen vähän. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202107_3/ 

  
Venäjän ja IMF:n vuosikonsultaatioissa jälleen esillä mittava määrä talousasioita 
Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n konsultaatioraportin (artikla IV ) mukaan se odottaa 
Venäjän talouden elpyvän tänä vuonna 3 % ja ensi vuonna vielä nopeammin. Keskeisinä 
oletuksina ovat öljyn hinnan pysyminen noin 50 dollarissa tynnyriltä, koronavirusrokotusten hyvä 
eteneminen tämän vuoden keskikesään mennessä sekä öljyn viennin elpyminen nykyisen OPEC+-
sopimuksen mukaisesti. Lähivuosien ennusteen riskit ovat IMF:n mukaan enimmäkseen 
alasuuntaisia ja liittyvät mm. koronavirusepidemiaan ja rokottamisen mahdolliseen pitkittymiseen, 
ylitarjonnan mahdolliseen muodostumiseen öljymarkkinoilla sekä geopoliittisiin jännitteisiin lännen 
kanssa. Ennustettua paremman kehityksen voi aikaansaada mm. patoutuneen kysynnän voimakas 
purkautuminen. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202107_4/ 
 
Venäjällä investoinnit elpyivät vuoden 2020 loppua kohden 
Kiinteät investoinnit olivat viime vuoden kevään supistumisen seurauksena vuoden toisella ja 
kolmannella neljänneksellä reaalisesti 5 % vuodentakaista pienemmät. Investoinnit elpyivät 
kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin niitä tehtiin runsas prosentti enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Kun, investointien elpyivät nopeasti ainakin tällä erää ja toisen neljänneksen 
pudotuslukemaa tarkistettiin aiempaa arviota lievemmäksi, koko vuoden 2020 notkahdukseksi 
muodostui ainoastaan puolitoista prosenttia. Tämä on merkittävästi pienempi supistuminen kuin 
BKT-tilinpidon sisältämän kiinteän pääoman muodostuksen supistuminen kuudella prosentilla. Ero 
johtuu näiden kahden indikaattorin tilastointieroista mm. kattavuuden osalta. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202109_1/ 
  

Venäjän öljyntuotanto ja vienti supistuivat jyrkästi viime vuonna 
Viime vuonna Venäjän raakaöljyn tuotanto (ml. kaasukondensaatti) oli 512 milj. tonnia (noin 10,3 
milj. tynnyriä päivässä) eli 9 % pienempi kuin vuoden 2019 huipputaso. Edellisen kerran Venäjän 
öljyntuotanto supistui vuonna 2008. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202109_2/ 
  

Maakaasun vienti ja tuotanto supistuivat viime vuonna 
Koronapandemian aiheuttama talouden taantuma ja viime vuoden lämmin talvi laskivat maakaasun 
kysyntää Venäjän keskeisillä vientimarkkinoilla eli EU-maissa. Perinteisen putkikaasun vienti 
supistui noin 20 mrd. m3 edellisvuodesta ja jäi vuonna 2020 niukasti alle 200 mrd. kuutiometrin. 



40 
 

Vähäinen kysyntä laski kaasunhintaa Euroopassa erittäin voimakkaasti, ja Venäjän kaasunviennin 
arvo supistui peräti 40 % edellisvuodesta. Vientikysynnän supistuminen johti myös maakaasun 
tuotannon laskuun. Viime vuonna maakaasua tuotettiin 600 mrd. m3, eli 7 % vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Oheiskaasujen tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 96 mrd. m3. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202109_3/ 
  
Suomen Venäjän-kauppa romahti pohjalukemiin viime vuonna 
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen Venäjälle suuntautuvan tavara- ja 
palveluviennin arvo supistui viime vuonna noin 20 % ja oli 3,5 mrd. euroa. Supistumista vetivät 
palvelut, joiden vienti väheni yli 40 %. Koronapandemian suitsimiseksi asetetut tiukat 
matkailurajoitukset sekä Suomessa että Venäjällä romahduttivat matkailupalveluiden viennin. 
Venäjän osuus Suomen koko viennistä oli noin 4 % ja Venäjä oli Suomen 7. suurin vientimarkkina. 
Suomeen Venäjältä tulleen tavara- ja palvelutuonnin arvo supistui 36 % ja oli noin 6 mrd. euroa. 
Venäjän osuus Suomen koko tuonnista oli 7 % ja se oli Suomen 4. suurin tuontimarkkina. Sekä 
vienti että tuonti hipoivat koko 2000-luvun pohjalukemiaan. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202109_4/ 
 

Ilmastonmuutos on politisoitumassa Venäjällä 
Venäjän rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on merkittävä, sillä se tuottaa neljänneksi eniten 
hiilidioksidipäästöjä maailmassa. Vaikka kansalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta, 
ilmastotyö Venäjällä on haastavaa. Maan talous ja valtakoneisto nojaavat fossiilisiin polttoaineisiin. 
Paine sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin kuitenkin kasvaa. Ympäristökysymykset ovat 
paikallisesti politisoituneet muun muassa jäteongelmien vuoksi, ja ilmastonmuutoksen vaikutukset, 
kuten Siperian metsäpalot ja ikiroudan sulaminen, tuntuvat jo Venäjällä. Lisäksi Venäjä uhkaa 
menettää sen tärkeimmän fossiilisten polttoaineiden vientimarkkinan, jos EU onnistuu 
ilmastotavoitteissaan. 
Uusimassa Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa tarkastellaan Venäjän ilmastopolitiikan 
tulevaisuutta. Julkaisun ovat kirjoittaneet vanhemmat tutkijat Jussi Lassila instituutin EU:n itäinen 
naapurusto ja Venäjä -ohjelmasta ja Marco Siddi instituutin Euroopan Unioni -ohjelmasta. 
Kirjoittajien mukaan ympäristökysymysten paikallinen politisoituminen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutukset voivat johtaa siihen, että ilmastonmuutos saa suuremman painoarvon Venäjän 
julkisessa keskustelussa. Euroopan energiamurros synnyttää tutkijoiden mukaan myös 
uusiutuvaan energiaan liittyviä yhteistyön mahdollisuuksia Venäjän ja EU:n välille. 
Englanninkielisen julkaisun voi lukea ja ladata instituutin verkkosivuilta: 
https://www.fiia.fi/julkaisu/russia-meets-climate-change 
 

The impact of financial sanctions on the Russian economy https://rujec.org/article/27956/  

Rajat ylittävä kuluttajamyynti Venäjälle voi olla iso mahdollisuus 
Venäjän verkkokauppamarkkinat kasvavat niin ostajamäärien kuin ostoskertojenkin myötä.  
Korona on sysännyt markkinoita vielä lisäkasvuun, joka jatkuu lähivuosina.  
Markkinoiden kehittyessä muun muassa logistiikka on parantunut, ja logistiikkayhtiöt sekä 
markkina-alustat tarjoavat väylää venäläisen digikuluttajan ostoskoriin.  
Samalla venäläinen digikauppa on aktivoitunut myymään kansainvälisille markkinoille, ja 
tilausmäärät ulkomailta ovat huimassa kasvussa. 
https://kauppa.fi/uutishuone/2021/03/10/rajat-ylittava-kuluttajamyynti-venajalle-voi-olla-iso-mahdollisuus/ 

Kuinka riippuvainen Suomi on tuontienergiasta? Suomen maaperästä ei löydy maakaasua, 
raakaöljyä tai kivihiiltä, ja siksi kaikki Suomessa kulutetut fossiiliset energialähteet ovat ulkomailta 
tuotuja. Suomen energian kokonaiskulutuksesta öljy kattaa noin 22 %, kivihiilen ja maakaasun 
osuus on huomattavasti pienempi. Öljy on Suomessa pääosin liikennepolttoaine, raakaöljyä 
jalostetaan Suomessa mm. dieseliksi ja bensiiniksi – myös vientiin. Suurin osa hiilen 
energiakäytöstä on energialaitosten kivihiilen polttoa, mikä on viime vuosina supistunut selvästi. 
Maakaasun osuus Suomen energiankulutuksessa on verrattain vähäinen. Yhteensä ulkomailta 
tuotujen fossiilisten polttoaineiden osuus Suomen energiankulutuksessa on noin 35 %. Kotimaisen 
turpeen osuus energiankulutuksessa on hyvin hitaasti supistunut ja se on noin 4 %. 
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Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksessa on kasvanut, ja vuodesta 2012 alkaen 
niiden osuus on ollut suurempi kuin öljyn. Puupolttoaineita kuten kuorta, sahanpurua ja etenkin 
mustalipeää syntyy metsäteollisuuden sivuvirtoina, metsähaketta taas syntyy hakkuiden ja 
metsänhoitotöiden yhteydessä latvuksista, rangoista ja kannoista[1]. Vuonna 2019 puupolttoaineet 
kattoivat 28 % Suomen energiankulutuksesta. Puupolttoaineita käytetään etenkin sähkön ja 
lämmön yhteistuotannossa (kuvio 1)  
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2021/kuinka-riippuvainen-suomi-on-tuontienergiasta/ 

  
BOFIT ennustaa Venäjän talouden elpyvän, riskit poikkeuksellisen suuria 
Venäjän BKT:n odotetaan elpyvän viimevuotisesta kolmen prosentin notkahduksesta ja kasvavan 
tänä sekä ensi vuonna lähes kolme prosenttia vuodessa. Virusepidemian odotetaan helpottavan 
ensi vuoteen tultaessa, mutta öljyn hinta kääntyy markkinoiden odotusten mukaan viime 
kuukausien noususta lievään laskuun ja painuu selvästi alle 60 dollariin vuonna 2023. 
Maailmantalouden kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä. Ensi vuoden Venäjän kasvutahtia lisää 
hieman öljyn tuotannon palautuminen OPEC+-sopimuksen poistumisen myötä. Julkisen talouden 
menojen viime vuoden noston jälkeen kaavailee menojen vähenevän reaalisesti hieman tänä ja 
ensi vuonna, jotta budjettivaje supistuu. Ensi vuoden jälkeen talouden kasvu hidastuu kohti pitkän 
aikavälin kasvunäkymiä. Kasvua tuntuvasti parantavia uudistuksia ei arvioida tulevan esimerkiksi 
viranomaistoiminnan rintamalla. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202111_1/ 

  
Kuolleisuus kasvoi Venäjällä voimakkaasti viime vuonna 
Venäjällä oli vuoden 2020 lopussa noin 143,8 milj. asukasta (ei sisällä Venäjän laittomasti itseensä 
liittämää Krimin niemimaata). Väestö väheni 0,4 % eli hieman edellisvuosia nopeammin. Väestön 
vähenemisen taustalla oli etenkin kuolleisuuden voimakas kasvu koronapandemian seurauksena, 
mutta myös syntyvyys väheni edelleen. Nettomaahanmuutto oli positiivista, mutta huomattavasti 
edellisvuosia vähäisempää. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202111_2/ 
  

Venäjällä laajennetaan mittavasti hintojen valvontaa, elintarvikkeiden hinnoissa 
nousupainetta 
Hallituksen säädöksellä hintojen valvonta levitetään laajaksi, sillä valvontalistalle otettujen tavara- 
ja palveluryhmien osuus on noin kolme neljäsosaa Venäjän virallisessa keskimääräisessä 
kuluttajahintakorissa. Valvontalistalla ovat mm. lähes kaikki elintarvikeryhmät, alkoholi, bensiini ja 
dieselöljy, tekstiilit ja vaatteet sekä kengät, huonekalut, kotitalouden kemian tuotteita, 
kodinelektroniikkaa, rakennusmateriaalit sekä laaja joukko palveluja viestinnän, 
matkustajakuljetusten, asuntosektorin, terveydenhoidon, koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Hintojen 
valvonta on talousministeriön päävastuulla ja keskeisenä tukena ovat Rosstat ja kilpailuvirasto. 
Valvottavat tavara- ja palveluryhmät on jaettu yhdeksälle ministeriölle ja kahdelle valtionvirastolle. 
Vastuullisten tulee analysoida hintojen nousun syitä ja nopean nousun tai nousuriskin ilmetessä 
ehdottaa talouden sääntelytoimia ”markkinoiden tasapainottamiseksi”. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202111_3/ 
  

Venäjän ja Kiinan asevienti vähentynyt 
Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen SIPRIn tuoreen asekauppaa koskevan 
selvityksen mukaan kansainvälisen asekaupan määrä oli viisivuotiskaudella 2016–2020 suurin 
piirtein sama kuin vuosina 2011–2015. SIPRI raportoi asekaupan määrää perinteisesti usean 
vuoden keskiarvoina, koska vuosivaihtelu kaupassa voi olla suurta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
maailman asekaupan huippu osui vuosiin 2016–2017, minkä jälkeen kaupan määrä on laskenut 
selvästi. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202111_4/ 
 
Venäjän taloustilanne alkuvuonna suhteellisen vakaa 
Tammi–helmikuussa useimmat Venäjän talousindikaattorit näyttivät tuotannon ja kulutuksen 
olevan suurin piirtein muuttumattomia vuoden 2020 loppuun nähden, vaikka koronaepidemia 
edelleen Venäjää vaivaakin. Vuoden 2020 alkuun verrattuna muutosprosentit ovat toki useimmiten 
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negatiivisia. Esimerkiksi talousministeriön bruttokansantuotteen kuukausi-indikaattori supistui 
helmikuussa 2,5 % vuoden takaa. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202113_2/ 

Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varoja sijoitettiin juan-määräisiin velkakirjoihin 
Maaliskuun alussa koko rahaston arvo oli 183 mrd. dollaria eli lähes 12 % BKT:sta. Pääosa 
rahaston varoista sijoitetaan erittäin likvideihin ulkomaisiin julkisen sektorin joukkovelkakirjoihin. 
Maaliskuun alussa likvidien sijoitusten arvo oli noin 117 mrd. dollaria eli 7,5 % Venäjän BKT:sta. 
Aiemmin sekä dollari- että euromääräisten velkakirjojen osuus likvideistä sijoituksista on ollut 45 % 
ja puntamääräisten osuus 10 %, mutta helmikuussa Finanssiministeriö siirsi osan varoista Kiinan 
juaniin ja Japanin jeniin. Maaliskuun alussa likvidien varojen valuuttajakauma oli dollari 35 %, euro 
35 %, juan 15 %, punta 10 % ja jeni 5 %. Venäjän keskuspankki teki vastaavan muutoksen 
valuuttavarannon osalta jo vuoden 2018 toisella neljänneksellä, jolloin 15 % valuuttavarannosta 
siirrettiin Kiinan juaniin. Kansainvälisessä vertailussa juanin suuri osuus Venäjän 
valuuttavarannossa ja öljyrahastossa on varsin poikkeuksellinen (kts. BOFIT Viikkokatsaus 
3/2021). https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202113_3/ 

 
Venäjällä varovaista kiinnostusta vihreään rahoituksen Venäjän keskuspankki ja 
finanssiministeriö ovat mediatietojen mukaan aloittaneet alustavat keskustelut ns. vihreiden 
valtionvelkakirjojen liikkeellelaskusta. Lisäksi Moskovan kaupunki on ilmoittanut harkitsevansa 
vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskua tämän vuoden aikana. Toistaiseksi Venäjällä on 
laskettu liikkeelle vain muutamia lähinnä kokeiluluontoisia yritysten vihreitä joukkovelkakirjalainoja. 
Yleensä vihreillä velkakirjoilla haetaan rahoitusta hankkeisiin, joissa pyritään tukemaan 
vähäpäästöisiä ratkaisuja, kuten uusiutuvaa energiantuotantoa tai vähäpäästöisiä 
liikenneratkaisuja. Valtion vihreillä velkakirjoilla tavoiteltaneen lähinnä yksityisen sektorin 
velkakirjojen hinnoittelun helpottamista. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202113_4/ 

Venäjän bruttokansantuote supistui viime vuonna kolme prosenttia, kotimainen kysyntä 
elpyi vuoden jälkipuoliskolla Venäjän tilastoviranomainen Rosstat tarkensi huhtikuun alussa 
kansantalouden tilinpidon lukuja. Aiemmin Venäjän BKT:n ajateltiin supistuneen viime vuonna 
3,1 % vuodesta 2019 ( BOFIT Viikkokatsaus 5/2021 ), mutta uusien tietojen mukaan BKT pieneni 
3,0 %. Tällä tavoin mitattuna koronapandemian talousvaikutukset olivat Venäjällä pienemmät kuin 
useimmissa muissa G20-maissa, vaikka esimerkiksi Kiinassa (bruttokansantuotteen kasvu 2,0 %) 
ja Turkissa (+1,8 %) talouskehitys olikin selvästi parempi. G20-maista BKT supistui Venäjää 
vähemmän Etelä-Koreassa (−1,0 %), Indonesiassa (−2,1 %) ja Australiassa (−2,4 %). Koronaan 
liittyviä rajoituksia toteutettiin Venäjällä selvästi useimpia maita vähemmän kesän jälkeen, ja lisäksi 
Venäjän talouden rakenne – esimerkiksi turismin pieni osuus – suojasi sitä pandemian pahimmilta 
talousvaikutuksilta. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202115_1/ 
 
Venäjän ulkomaankauppa edelleen toipumissuunnassa, pääomavirrat pienentyneet 
Venäjän vientitulojen ja tuonnin kääntyminen parempaan päin viime kevään ja kesän pudotuksen 
jäljiltä jatkui keskuspankin alustavien maksutietojen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Kehityksen hahmotusta mutkistaa eräiden aiempien aikajaksojen tapaan hieman se, että Venäjän 
ulkomaankaupan tilastointiyksikkönä käyttämä Yhdysvaltojen dollari oli ensimmäisellä 
neljänneksellä euroon nähden yli 9 % heikompi kuin vuotta aiemmin. Näin ollen Venäjän tulot 
tavaroiden ja palvelujen viennistä olivat dollareissa enää 4 % vuodentakaista pienemmät, mutta 
euroissa pudotuslukema oli edelleen 12 %. Tulot raakaöljyn, öljytuotteiden sekä maa- ja 
nestekaasun viennistä olivat vielä varsin heikot eli euroissa viidesosan pienemmät kuin vuosi 
sitten. Muut tavaraviennin tulot nousivat muutaman prosentin vuodentakaista suuremmiksi. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202115_2/   
 
Geopoliittiset huolet painavat ruplan kurssia 
Maaliskuun alkupuolella Venäjälle tärkeän Urals-raakaöljyn tynnyrihinta kohosi jo lähelle 70 
dollaria, mutta on sen jälkeen palautunut lähelle 60 dollaria. Viime vuoden lopulta jatkunut öljyn 
hinnannousu ei juurikaan ole heijastunut ruplan dollarikurssiin, joka on pitkään pysynyt lähellä 75 
ruplaa dollarilta. Moniin muihin nouseviin talouksiin verrattuna heikot kasvunäkymät, 
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budjettisäännön mukaiset valuuttaostot ja ulkopoliittiset jännitteet ovat heikentäneet 
vahvistumispaineita. Aivan viime viikkoina rupla on selvästi heikentynyt dollariin nähden. Tämä 
taustalla nähdään etenkin Venäjän ja länsimaiden kiristyneet suhteet ja odotukset mahdollisista 
uusista talouspakotteista, joita Yhdysvallat olikin asettamassa torstaina 15.4. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202115_3/   
 
Venäjä pyrkii saamaan investointeja arktiselle alueelle 
Venäjällä on viime aikoina hyväksytty uusia arktisen alueen politiikkaa raamittavia strategioita. 
Venäjästä onkin toukokuussa tulossa Arktisen neuvoston puheenjohtaja seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi. Arktisen alueen osuus Venäjän BKT:stä on noin 6 % ja siellä asuu 2 % maan 
väestöstä. Venäjän arktisen alueen tuotanto on painottunut hyvin voimakkaasti luonnonvaroihin. 
Sieltä on peräisin runsaat 80 % Venäjällä tuotetusta maakaasusta ja 17 % raakaöljystä (BOFIT 
Policy Brief 6/2021 esittelee tarkemmin arktisen alueen öljy- ja kaasusektoria). 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202115_4/  

 
Pohjoismaiden on syytä huomioida muuttuneet määritelmät, kun Venäjä pyrkii 
vaikuttamaan turvallisuusympäristöönsä 
Venäjä on laajentanut strategisen vakauden konseptiaan siten, että se integroi paikalliset, 
alueelliset ja globaalit kysymykset yhteen viitekehykseen. Pohjoismaiden on oltava entistä 
tietoisempia siitä, miten Venäjä saattaa tulkita niiden puolustuksen rakentamiseen liittyviä toimia. 
Koska Venäjä tarkastelee Pohjois-Eurooppaa ensisijaisesti sen suhteessa Natoon ja 
Yhdysvaltoihin, vaikutukset ulottuvat myös Pohjoismaihin, kun Venäjä seuraa niiden toimia 
alueellisen puolustuksen rakentamisessa omasta vakauden määritelmästään käsin. 
Uusimmassa Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa tutkija Jyri Lavikainen käy läpi Venäjän 
strategisen vakauden muuttuneen määritelmän taustaa ja mahdollisia seurauksia. Hän 
huomauttaa, että osa Venäjän asevoimien toiminnasta Norjanmerellä ja arktisella alueella on 
ylittänyt kylmän sodan aikaisen tason. Sotilaallisella painostuksella Venäjä pyrkii vaikuttamaan 
muiden päätöksentekoon. Lavikaisen mukaan valmius vastustaa vaikutusyrityksiä on keskeisessä 
roolissa, jotta Venäjä ei onnistu tavoitteensa saavuttamisessa. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/russias-redefined-view-on-strategic-stability 
 
 

Suomalaisyritykset: Korona jättää pysyvän jäljen Venäjän markkinoihin  
Tuoreen Venäjän-kaupan barometrin mukaan 62 prosenttia suomalaisista Venäjän-kauppaa 
tekevistä yrityksistä uskoo Venäjän markkinoiden muuttuvan koronapandemian seurauksena. 
Yritysten mukaan pysyväksi muutokseksi jää kaupankäynti etäyhteyksin sekä markkinoinnin ja 
myynnin voimakas digitalisaatio. Heikko rupla, poliittiset riskit ja talouden epävakaisuus varjostavat 
edelleen toimintaa. 
Kuuden kuukauden aikana teollisuudessa ja kaupan alalla on tapahtunut jo käänne parempaan, 
kun taas palvelualoilla ei ole vielä päästy kasvuun kiinni. Pienet yritykset ovat päässeet suuria ja 
keskisuuria paremmin vauhtiin. 
Koronakriisi on karsinut markkinoilta kilpailijoita pois ja tehnyt sinne lisää tilaa. Kielteisenä 
muutoksena protektionismin ja lokalisaatiovaatimusten pelätään vahvistuvan entisestään. 
– Yritysten kasvavana huolenaiheena on poliittinen tilanne, joka voi heijastua liiketoimintaan muun 
muassa uusina pakotteina tai ruplan kurssin vaihteluina. Trendi oli nähtävissä tuloksissa, vaikka 
haastatteluiden aikaan kansainväliset jännitteet eivät vielä olleet kireimmillään kuten myöhemmin 
keväällä. Yritysten odotukset Venäjän markkinoilla ovat kääntyneet positiivisiksi, mutta riskit 
tunnistetaan, kommentoi tuloksia Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana 
Rekolainen. https://www.svkk.fi/lehdistotiedotteet/suomalaisyritykset-korona-jattaa-pysyvan-jaljen-venajan-markkinoihin/ 

Yhdysvaltain uudet pakotteet vähentävät ulkomaalaisten sijoittajien läsnäoloa Venäjän 
valtionlainamarkkinoilla 
Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat 15.4. uusista pakotteista, jotka tulevat voimaan 14. päivä 
kesäkuuta. Pakotteiden takia yhdysvaltalaiset rahoituslaitokset eivät saa osallistua Venäjän valtion 
joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskuun, eivätkä muuten lainata rahaa Venäjän valtiolle. 
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Yhdysvaltalaisten viranomaisten mukaan pakotteiden syynä oli Venäjän hallituksen ja 
tiedusteluorganisaatioiden toiminta Yhdysvaltain suvereenisuutta ja etuja vastaan. Samalla 
Yhdysvallat asetti pakotteita kuudella venäläiselle teknologiayritykselle, joiden katsotaan 
avustaneen Venäjän tiedusteluviranomaisia erilaissa kyberhyökkäyksissä Yhdysvaltoja ja sen 
liittolaisia vastaan. Lisäksi Yhdysvallat, Euroopan unioni, Iso-Britannia, Kanada ja Australia 
asettivat erilaisia uusia pakotteita Krimin laittomaan miehitykseen liittyen. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202117_1/ 

  
Venäjän talouden elpyminen jatkuu 
BKT kasvoi talousministeriön arvion mukaan maaliskuussa puolisen prosenttia vuotta aiemmin, 
kun BKT oli vielä tammi-helmikuussa runsaat 2 % vuodentakaista pienempi. Koko ensimmäisen 
neljänneksen vuosimuutokseksi ministeriö arvioi -1,3 %. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202117_2/ 
  
Sotilasmenojen kasvu jatkui viime vuonna 
Tukholman rauhantutkimuslaitoksen (SIPRI) tuoreen tilaston mukaan maailman valtioiden 
yhteenlasketut sotilasmenot jatkoivat kasvuaan viime vuonna. Maailman sotilasmenot olivat 
reaalisesti 2,6 % suuremmat kuin vuonna 2019 ja noin 9 % suuremmat kuin kymmenen vuotta 
aiemmin. Venäjän sotilasmenot kasvoivat reaalisesti 2,5 % ja Kiinan 1,9 % edellisvuoteen 
verrattuna. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202117_4/ 

 
Yle lähettää Venäjälle Pietarin-toimittajan: "Nuorten venäläisten ääntä voisi kuulua Suomen 
mediassa enemmän" 
Yle vahvistaa läsnäoloaan Venäjällä lähettämällä Simo Ortamon Ylen Pietarin-toimittajaksi. Viiden 
miljoonan asukkaan metropolin lisäksi kohteena ovat sen lähialueet ja -paikkakunnat kuten Viipuri. 
Ortamo pyrkii myös nostamaan esiin venäläisten nuorten näkökulmaa. 
https://yle.fi/uutiset/3-11909018 

Havupuun vientikiintiö Venäjän hallitus on hyväksynyt asetuksen (18.03.2021 № 396), joka 
kumoaa havupuun vientikiintiöitä koskevat päätökset. Vientikiintiöt ovat voimassa vuoden 2021 
loppuun saakka. Havupuun vientikiintiöille on myönnetty alennettuja vientitulleja vuodesta 2013 
alkaen. Kiintiön alainen tulli männylle on 15 % ja kuuselle 13 %, kiintiön ulkopuolella vientitulli on 
80 % (vähintään 55,2 €/m³). https://www.luke.fi/bsrforest/uutiset/havupuun-ja-hakkeen-viennin-rajoitussuunnitelmat/ 

 
Koronakriisi painoi venäläisten reaalitulot pienimmiksi kymmeneen vuoteen 
Venäläisten kotitalouksien reaaliset käytettävissä olevat tulot olivat tammi-maaliskuussa lähes 5 % 
pienemmät kuin vuoden 2019 lopussa. Vaikka talous on alkanut jo elpyä, ei tulot ole vielä tänä 
vuonnakaan kääntyneet nousuun. Koska tulokehitys on ollut vaatimatonta jo useita vuosia ja 
kuluttajahinnat ovat nousseet, on venäläisten reaalinen tulotaso nyt samaa luokkaa kuin viime 
vuosikymmenen alussa. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202119_1/ 

  
Venäjällä asuntoluottojen nopea kasvu jatkuu 
Asuntoluottojen kasvu kiihtyi taas alkuvuonna ja maaliskuussa pankit myönsivät uusia 
asuntoluottoja 500 mrd. ruplaa, mikä on 52% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-maaliskuussa 
uusia asuntoluottoja myönnettiin 1 160 mrd. ruplaa, eli 43 % enemmän kuin vuoden 2020 
ensimmäisellä neljänneksellä. Pankkien taseissa asuntoluottojen osuus kotitalouksien 
lainakannasta nousi 47 prosenttiin, mikä on suurin osuus koskaan. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202119_2/ 

  
Venäjällä yritysten voitot palautuneet, joskin sektorikohtaisia eroja on 
Yrityssektorin nettovoitto käväisi viime vuoden keväällä pakkasen puolella samanlaisesti kuin 
vuosien 2009 ja 2015 taantumissakin. Nettovoitto on kuitenkin toipunut nopeasti ja se jopa ylitti 
tammi-helmikuussa viime vuoden taantumaa edeltäneen tason noin neljäsosalla. Tilastoitu 
nettovoitto muodostuu yksittäisten yritysten voitoista ja tappioista, mutta Rosstatin 
kuukausitilastoissa se ei kata pieniä yrityksiä, rahoitusalan yrityksiä eikä valtion laitoksia. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202119_3/ 
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BOFIT Venäjä-tietoisku 2021: Koronakuopasta ylös – materiaalit 
https://www.bofit.fi/fi/bofit/ajankohtaista/uutiset/2021/bofit-venaja-tietoisku-2021/ 

Venäjän talous on toipumassa koronakriisistä 
Koronapandemia iski viime keväänä Venäjän talouteen voimakkaasti ja monien eri kanavien 
kautta. Viruksen hillitsemiseksi asetetut rajoitteet sulkivat suuren osan taloudesta useiksi viikoiksi, 
ja pandemian aiheuttama voimakas maailmanlaajuinen talouskriisi vähensi vientikysyntää 
huomattavasti. Öljymarkkinoiden myllerrykset aiheuttivat vielä lisämurheita Venäjän taloudelle. 
Öljyn maailmanmarkkinahinnat romahtivat globaalin kysynnän pudotessa jyrkästi. Hintojen 
tukemiseksi Venäjän täytyi leikata öljyn tuotantoaan tuntuvasti yhteistyössä muiden suurten 
öljyntuottajien (ns. OPEC+-maiden) kanssa. 
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2021/venajan-talous-on-toipumassa-koronakriisista/ 
 

Voivatko suuret kauppasokit aiheuttaa kriisejä? Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan 
romahtaminen Mitkä ovat kansainvälisen kaupan huomattavien häiriöiden taloudelliset syyt ja 
seuraukset? Voivatko ne aiheuttaa täysimittaisen talouskriisin? Viime vuosia ovat värittäneet 
uutistapahtumat kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota, Brexit sekä jopa turismiin liittyvien 
palvelujen viennin romahtaminen Etelä-Euroopassa koronapandemian puhkeamisen vuoksi. 
Suomella on oma ainutlaatuinen ja yhä varsin tuore kokemus 1990-luvun alusta, jolloin 
Neuvostoliitto vetäytyi clearingsopimuksesta joulukuussa 1990. 
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2021/voivatko-suuret-kauppasokit-aiheuttaa-kriiseja-suomen-ja-neuvostoliiton-valisen-kaupan-
romahtaminen/ 

 

Venäjän talouden elpyminen jatkuu 
Alustavien tietojen mukaan Venäjän bruttokansantuote supistui ensimmäisellä neljänneksellä 
prosentin vuotta aiemmasta. Vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä BKT:n vuosimuutos oli 
−1,8 % (BOFIT Viikkokatsaus 15/2021 ). Tarkempia bruttokansantuotetilastoja ei ole vielä julkaistu, 
mutta muista talousindikaattoreista voidaan päätellä, että kausitasoitettu BKT kasvoi ensimmäisellä 
neljänneksellä viime vuoden lopusta. Venäjän kausitasoitettu bruttokansantuote alkoi kuitenkin 
supistua jo vuoden 2019 jälkipuoliskolla, eli ennen koronapandemiaa. Vuoden 2020 viimeisellä 
neljänneksellä BKT oli 4,2 % pienempi kuin vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Tämä kertoo 
Venäjän talouden kärsivän muistakin ongelmista kuin koronasta. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202121_1/ 

  
Venäjän tavaratuonti on kasvanut reippaasti 
Tavaratuonnin arvo kasvoi tammi-maaliskuussa 14 % vuotta aiemmasta kysynnän elpymisen 
tukemana. Tavaratuonti onkin jo ylittänyt kriisiä edeltävän tasonsa selvästi. Tuonnin kasvua ovat 
vetäneet koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, jotka muodostavat lähes puolet tuonnista. Kone- ja 
laitetuonnin arvo kasvoi noin 20 % vuotta aiemmasta. Tuontia on tukenut investointien ripeä 
elpyminen ja vahvana pysynyt rakentaminen. AEB:n (Association of European Businesses) 
tilastojen mukaan uusien rakennuskoneiden myynti kasvoi Venäjällä tammi-maaliskuussa lähes 30 
% vuotta aiemmasta ja uusien henkilöautojen myynti lähes yhtä vauhdikkaasti tammi-huhtikuussa. 
Henkilöautoja tuotiinkin kappalemääräisesti tammi-maaliskuussa lähes 50 % enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Muista keskeisistä tuoteryhmistä mm. lääketuonnin arvo kaksinkertaistui. Lisäksi monien 
elintarvikkeiden tuonti kasvoi vauhdikkaasti ja esim. sokerin ja kasviöljyjen tuontimäärät 
kaksinkertaistuivat. Niiden hinnat ovat nousseet viime kuukausina Venäjällä nopeasti etenkin 
syksyn heikon kotimaisen sadon vuoksi. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202121_2/ 

  
Venäjällä julkisen talouden tulot kääntyneet nousuun, menojen voimakas kasvu hidastunut 
mutta edelleen ripeää 
Konsolidoituun budjettiin, joka kattaa federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion 
sosiaalirahastojen budjetit, kertyi tuloja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
nimellissummaltaan 9 % enemmän kuin vuotta aiemmin eli selvästi yli inflaatiotahdin. Viime 
vuoden kevään ja kesän putoamisen jälkeen tulojen vuosikasvu oli jo viimeisellä neljänneksellä 
7 %. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202121_2/ 
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Venäjällä tuotanto oli huhtikuussa monilla toimialoilla jo suurempaa kuin ennen 
koronakriisiä 
Huhtikuun vuosikasvuluvut olivat monilla sektoreilla hurjia, koska koronakriisin syvin pudotus 
nähtiin juuri viime vuoden huhtikuussa. Talousministeriön ennakkoarvion mukaan BKT kasvoi 
huhtikuussa lähes 11 % vuotta aiemmasta. Ministeriö arvioi BKT:n olevan kuitenkin vielä hieman 
pienempi kuin ennen kriisiä. Ostopäällikköindeksit viittaavat talouden elpymisen jatkuneen myös 
toukokuussa. Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan yleisesti kasvavan tänä 
vuonna noin 3 %. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202123_1/ 
 
Teollisuuden, kaupan ja investointien kehitys vaihtelevaa Venäjän alueilla 
Viime vuoden keväällä eri alueiden taloudet supistuivat hyvin vaihtelevasti ja eräillä alueilla talous 
jopa kasvoi. Supistuminen jäi monissa osissa Venäjää melko lyhytaikaiseksi. Tätä heijastavat koko 
vuotta 2020 koskevat tiedot, joiden mukaan Venäjän kahdeksan federaatiopiirin joukossa 
jalostusteollisuuden tuotanto ei supistunut paljoa niissä viidessä federaatiopiirissä, joiden osuus 
koko maan jalostusteollisuuden tuotannosta on yhteensä yli 90 %. Keskisessä ja Uralin piirissä 
tuotanto jopa lisääntyi 5−6 % vuodesta 2019 ja kolmessa muussa piirissä (luoteinen, Volga ja 
Siperia) se väheni vain puolesta kahteen prosenttiin. Vähittäiskaupan myynnin määrä oli 
luoteisessa piirissä sama kuin vuonna 2019, väheni keskisessä piirissä 2 % ja viidessä muussa 
piirissä noin 3−4 %. Myös kiinteät investoinnit supistuivat enimmillään 3−4 %, joka koski kahta 
tärkeää piiriä, mm. keskistä, ja pysyivät varsin ennallaan kolmessa muussa merkittävässä piirissä, 
mm. luoteisessa. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202123_2/  
  
Kansallisen hyvinvoinnin rahasto luopuu dollarisijoituksista 
Valtiovarainministeri Anton Siluanov ilmoitti Pietarin talousfoorumissa, että Kansallisen 
hyvinvoinnin rahaston sijoitukset siirretään dollareista muihin valuuttoihin seuraavan kuukauden 
aikana. Tällä hetkellä rahaston likvideistä sijoituksista on noin 35 % sekä dollareina että euroina. 
Tulevaisuudessa likvidit sijoitukset jakautuvat valuuttoihin seuraavasti: euro 40 %, juan 30 %, kulta 
20 %, punta 5 % ja jeni 5 %. Syyksi ilmoitettiin suoraan Yhdysvaltain mahdollisiin pakotteisiin 
liittyvien riskien välttäminen. Venäjä on jo aiemmin pyrkinyt monin tavoin suojaamaan julkista 
talouttaan ja sijoituksiaan pakotteilta. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202123_3/ 
  
VIRO 
 
Suomi ja Viro allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan maiden välisestä 
liikenneyhteistyöstä 
https://valtioneuvosto.fi/-/suomi-ja-viro-allekirjoittivat-yhteisymmarryspoytakirjan-maiden-valisesta-liikenneyhteistyosta 
 

Suomi ja Viro käynnistivät suhdeselvityksen 
Suomi ja Viro ovat käynnistäneet selvityksen maiden suhteiden tulevaisuudesta ja uusista 
yhteistyömahdollisuuksista. Selvityshenkilöinä ovat aloittaneet entiset ministerit Anne-Mari 
Virolainen ja Jaak Aaviksoo, joita tukevat molempien maiden ulkopoliittiset instituutit. Pääministerit 
Sanna Marin ja Kaja Kallas ilmoittivat selvityksen laatimisesta tapaamisessaan Helsingissä 
19.2.2021. 
https://um.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/suomi-ja-viro-k-c3-a4ynnistiv-c3-a4t-suhdeselvityksen 

 
NIMITYKSET 
 
Suomalainen Michaela Moua EU:n ensimmäiseksi rasismintorjunnan koordinaattoriksi 
Komissio on nimittänyt EU:n ensimmäiseksi rasismintorjunnan koordinaattoriksi suomalaisen 
Michaela Mouan. Nimitys oli yksi EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelmaan sisältyvistä 
keskeisistä toimista. Koordinaattorin tehtävänä on pitää tiiviisti yhteyttä rodulliseen tai etniseen 
vähemmistöön kuuluviin henkilöihin ja välittää heidän huolenaiheensa komissiolle. Tehtävässään 
Michaela Moua toimii vuorovaikutuksessa jäsenmaiden, Euroopan parlamentin, 
kansalaisyhteiskunnan ja tiedemaailman kanssa. Lisäksi Moua toimii yhteistyössä komission 
yksiköiden kanssa rasismia ehkäisevän ja torjuvan komission toimintapolitiikan täytäntöön 
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panemiseksi. Moua on opiskellut kansainvälistä politiikkaa ja tehnyt työuransa Suomessa useissa 
eri kansalaisjärjestöissä, joiden toiminta liittyy rasismin ja syrjinnän torjuntaan. Viime vuodet Moua 
on työskennellyt oikeusministeriössä. EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelmaan voi tutustua 
alla olevasta linkistä. 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 20. toukokuuta 
2021https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_fi.pdf  
 

Pirjo Jantunen nimetty puhtaan energian lähettilääksi IEA:n teknologiaohjelmaan 
Liiketoiminnan kehityspäällikkö Pirjo Jantunen Helen Oy:stä on nimitetty 8.3.2021 Suomen 
puhtaan energian lähettilääksi kansainvälisen energiajärjestön IEA:n Clean Energy, Education and 
Empowernment -teknologiaohjelmaan (C3E). Kansainväliset energialähettiläät työskentelevät tasa-
arvoisen energiasektorin edelläkävijöinä ja roolimalleina seuraavan sukupolven naisjohtajille. 
https://tem.fi/-/pirjo-jantunen-nimetty-puhtaan-energian-lahettilaaksi-iea-n-teknologiaohjelmaan-
1?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje%2012*3*2021&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-
3847917-74164333-2171547-7 
 

Minna Kivimäki Saimaan kanavavaltuutetuksi 
Valtioneuvosto nimitti oikeustieteen kandidaatti Minna Kivimäen Saimaan kanavavaltuutetun 
tehtävään 1.6.2021-31.5.2026 väliseksi toimikaudeksi. 
Kanavavaltuutettu vastaa Saimaan kanavaa koskevien kantojen yhteensovittamisesta ja huolehtii 
Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen 
tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Suomen tasavallan ja 
Venäjän federaation välillä tehdyn Saimaan kanavan vuokrasopimuksen täytäntöönpanoon 
liittyvistä tehtävistä ja Saimaan kanavan alusliikenteen kehittämisestä. 
https://www.lvm.fi/-/minna-kivimaki-saimaan-kanavavaltuutetuksi-1294003 
 

Pasi Rajala lehdistövirkamieheksi Washingtoniin 
Ulkoministeriö on nimittänyt Pasi Rajalan määräaikaiseksi lehdistövirkamieheksi Suomen 
Washingtonin-suurlähetystöön. Kausi on kolmivuotinen ja alkaa 1.6.2021. 
https://um.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/pasi-rajala-lehdist-c3-b6virkamieheksi-washingtoniin 
 

Timo Sysiö lehdistövirkamieheksi Pekingiin 
Ulkoministeriö on nimittänyt Timo Sysiön määräaikaiseksi lehdistövirkamieheksi Suomen Pekingin-
suurlähetystöön. Kausi on kolmivuotinen ja alkaa 1.8.2021. 
https://um.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/timo-sysi-c3-b6-lehdist-c3-b6virkamieheksi-pekingiin 

 
Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö ja apulaisosastopäällikkö jatkavat tehtävissään 
Valtioneuvosto päätti kolmen viran jatkosta torstaina 3. kesäkuuta. 
Valtioneuvosto määräsi istunnossaan torstaina 3. kesäkuuta seuraavien virkojen tehtävään 
määräämisestä: 
Ulkoasiainneuvos Elina Kalkku jatkaa edelleen ulkoministeriön alivaltiosihteerin (kehityspolitiikka) 
tehtävässä määräajalla 1.9.2021-31.8.2022. 
Ulkoasiainneuvos Ilkka-Pekka Similä jatkaa edelleen ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden 
osaston osastopäällikön tehtävässä määräajalla 1.9.2021-31.8.2023. 
Ulkoasiainneuvos Johanna Kotkajärvi jatkaa edelleen ulkoministeriön viestintäosaston 
apulaisosastopäällikön tehtävässä määräajalla 1.9.2021-31.8.2023. 
https://bit.ly/3gm0yif 
 

Sivuakkreditointi Mauritiukselle sekä valtuutuksia kansainvälisiin järjestöihin 

Tasavallan presidentti päätti sivuakkreditoinnista ja Suomen edustajista kansainvälisissä 
järjestöissä perjantaina 21. toukokuuta. 

Tasavallan presidentti sivuakkreditoi Pretorian suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anne 
Lammilan Mauritiukselle. 

Lisäksi tasavallan presidentti valtuutti Suomen edustajia kansainvälisiin järjestöihin seuraavasti: 
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Abujan suurlähetystön päälliköksi 1.9.2021 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Leena 
Pylvänäisen toimimaan Suomen edustajana Länsi-Afrikan maiden talousyhteisössä (ECOWAS). 

Kairon suurlähetystön päälliköksi 1.9.2021 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Pekka 
Kososen toimimaan Suomen edustajana Arabiliitossa (AL). 

Lontoon suurlähetystön päälliköksi 1.9.2021 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Jukka 
Siukosaaren toimimaan Suomen edustajana Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO). 

Nairobin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2021 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Pirkka 
Tapiolan toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelmassa 
(UNEP) sekä Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntakomissiossa (HABITAT). 
https://bit.ly/3iBxhlb 

Mikko Kivikoskesta itäosaston uusi apulaisosastopäällikkö 
Valtioneuvosto määräsi keskiviikkona 12. toukokuuta ulkoasiainneuvos Mikko Kivikosken 
ulkoministeriön itäosaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 17.5.2021 – 31.8.2025. 
https://bit.ly/3gxc8G3 

Sivuakkreditointi Lesothoon ja Suomen edustaja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestöön 
Torstaina 7. toukokuuta tasavallan presidentti päätti sivuakkreditoinnista ja Suomen 
edustajasta FAO:ssa. 
Tasavallan presidentti sivuakkreditoi suurlähettiläs Anne Lammilan Lesothoon. Lisäksi tasavallan 
presidentti valtuutti lähetystöneuvos Tanja Grénin toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden 
kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO) 1.8.2021 lukien. https://bit.ly/3q31bR7 

 
Jukka Siukosaari nimitetty Suomen Lontoon-suurlähettilääksi 
Tasavallan presidentti on määrännyt esittelyssään perjantaina 23. huhtikuuta uuden suurlähettilään 
Lontooseen. https://bit.ly/3cFy3cR 

 
Suurlähettiläs Irakiin, valtuutus Etyjiin ja sivuakkreditointi Vatikaaniin 
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 9. huhtikuuta määrännyt uuden suurlähettilään 
Irakiin, valtuutuksen Etyjiin ja sivuakkreditoinnin Vatikaaniin. 
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Matti Lassilan Suomen Bagdadin-suurlähetystön 
päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Lassila siirtyy Bagdadiin johtava asiantuntijan tehtävästä, 
jossa hän on hoitanut energiaulkosuhteita ja ilmastopolitiikkaa yleisten EU-asioiden ja 
yhteensovittamisen yksikössä vuodesta 2018. Tätä ennen hän oli suurlähettiläänä Beirutissa 
vuosina 2015–2018 ja Abu Dhabissa vuosina 2007-2011. Muuta edustustokokemusta hänellä on 
Brysselistä, Prahasta, Genevestä, Teheranista, Dublinista ja Marseillesta. Ulkoministeriön 
palvelukseen Lassila on tullut vuonna 1987. Koulutukseltaan hän on valtiotieteen maisteri. 
Tasavallan presidentti valtuutti Bagdadin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Vesa 
Häkkisen toimimaan Suomen edustajana Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä Wienissä 
1.9.2021 lukien. 
Lisäksi tasavallan presidentti määräisi Zagrebin suurlähetystön päälliköksi 15.4.2021 lukien 
määrätyn, suurlähettiläs Kalle Kankaanpään sivuakkreditoinnin Vatikaaniin. 
https://bit.ly/3wmQLxL 

 
Suurlähettiläät Madridiin, Abujaan ja Bogotaan 
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 26. maaliskuuta määrännyt uudet 
suurlähettiläät. 
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Sari Raution Suomen Madridin-suurlähetystön 
päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Rautio siirtyy Madridiin ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja 
kriisinhallinnan yksikön päällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018. Tätä ennen hän 
on työskennellyt eri tehtävissä ulkoministeriön poliittisella osastolla ja Suomen ulkomaan 
edustustoissa. Tehtäviin on kuulunut mm. EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikön 
päällikön tehtävä vuosina 2015-2018, toimiminen Suomen edustajan sijaisena EU:n poliittisten ja 
turvallisuusasiain komiteassa Brysselissä vuosina 2012-2015 sekä poliittisen alivaltiosihteerin ja 
poliittisen osaston päällikön virkamiessihteerinä vuosina 2010 ja 2012. Muuta edustustokokemusta 
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hänellä on Moskovasta ja Addis Abebasta. Ulkoministeriön palvelukseen Rautio on tullut vuonna 
2001. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri. 
  
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Leena Pylvänäisen Suomen Abujan-
suurlähetystönpäällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Pylvänäinen siirtyy Abujaan asevalvonnan 
yksikön päällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Tätä ennen hän on 
työskennellyt ulkoministeriössä EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tiiminvetäjänä 
vuosina 2015–2017 ja Persianlahti-tiimin vetäjänä vuosina 2005–2008. Edustustokokemusta 
hänellä on Haagista, Berliinistä, Suomen YK-edustustosta New Yorkista ja Bukarestista. 
Ulkoministeriön palvelukseen Pylvänäinen on tullut vuonna 1998. Koulutukseltaan hän on 
valtiotieteiden maisteri.  
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Antti Kasken Suomen Bogotan-suurlähetystön 
päällikön tehtävään 1.7.2021 lukien. Kaski siirtyy Bogotaan Suomen Berliinin-suurlähetystön 
edustuston päällikön sijaisen tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2017. Ennen tätä 
tehtävää hän työskenteli yksikönpäällikkönä suunnittelu- ja tutkimusyksikössä vuosina 2015–2017. 
Muuta edustustokokemusta hänellä on Berliinistä, Genevestä, Brysselistä ja Wienistä. 
Ulkoministeriön palvelukseen Kaski on tullut vuonna 1998. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden 
tohtori. https://bit.ly/3wmRoHD 
  
Hannele Pokka mukaan arvovaltaiseen vesi- ja ilmastojohtajien ryhmään 
Helsingin yliopiston ympäristövastuun työelämäprofessori, entinen ministeri ja kansliapäällikkö 
Hannele Pokka on valittu mukaan Maailman ilmatieteen järjestön perustamaan Water and Climate 
Leaders -ryhmään. https://bit.ly/3xlwiJO 

 
Suurlähettiläät Kairoon ja Kabuliin sekä sivuakkreditointi 
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 12. maaliskuuta määrännyt uudet 
suurlähettiläät ja sivuakkreditoinnin. 
 Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Pekka Kososen Suomen Kairon-suurlähetystön 
päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Kosonen siirtyy Kairoon Kabulin suurlähetystön päällikön 
tehtävästä, jossa hän on toiminut vuosina 2019–2021. Hän on aikaisemmin työskennellyt UM:n 
oikeuspalvelussa yksikönpäällikön sijaisena ja tiiminvetäjänä vastaten pakotteista vuosina 2015–
2019. Muuta edustustokokemusta hänellä on Pariisista, Brysselistä ja Luxemburgista. 
Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti. 
  
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Heli Kanervan Suomen Kabulin-
suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Kanerva on viimeksi toiminut ulkoministeriön 
erityistehtävissä. Hänellä on aiempaa kokemusta ulkomaanedustuksesta Suomen pysyvässä YK-
edustustossa New Yorkissa ja Tallinnan suurlähetystössä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteen 
maisteri. 
Lisäksi tasavallan presidentti sivuakkreditoi Pretorian suurlähetystön päällikön, 
suurlähettiläs Anne Lammilan Botswanaan. https://bit.ly/35wTYPP 

 
Suurlähettiläät Zagrebiin ja Windhoekiin sekä pääkonsuli Pietariin 
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 26. helmikuuta määrännyt uudet suurlähettiläät 
ja pääkonsulin. 
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Kalle Kankaanpään Suomen Zagrebin-
suurlähetystön päällikön tehtävään 15.4.2021 lukien. Kankaanpää siirtyy Zagrebiin Pohjoisen 
Euroopan yksikön päällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2015. Kankaanpää on 
työskennellyt ulkoministeriössä aiemmin Venäjän yksikössä sekä alueellisen yhteistyön parissa. 
Edustustokokemusta hänellä on Vilnan suurlähetystöstä ja EU-edustustosta Brysselissä, jossa hän 
toimi myös EU:n ulkosuhdehallinnossa kansallisena asiantuntijana. Ulkoministeriön palvelukseen 
Kankaanpää on tullut vuonna 1998. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri. 
  
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Leena Viljasen Suomen Windhoekin-
suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Viljanen siirtyy Windhoekiin Aasian 
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kehityspankista, jossa hän on työskennellyt johtokunnan varajäsenenä vuodesta 2018. Tätä ennen 
hän oli yksikönpäällikkönä Eteläisen Aasian yksikössä vuosina 2014–2018. Muuta 
edustustokokemusta hänellä on Jakartasta ja Nairobista. Ulkoministeriön palvelukseen Viljanen on 
tullut vuonna 1990. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.  
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Sannamaaria Vanamon Suomen Pietarin-
pääkonsulaatin päällikön tehtävään 15.4.2021 lukien. Vanamo siirtyy Pietariin ulkoministeriön 
itäosaston apulaisosastopäällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Tätä 
ennen hän oli yksikönpäällikkönä asevalvonnan yksikössä vuosina 2014–2017. 
Edustustokokemusta hänellä on Washingtonista, Brysselistä ja Moskovasta. Ulkoministeriön 
palvelukseen Vanamo on tullut vuonna 2000. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden 
maisteri. https://bit.ly/3gB4k6l 
  

Suurlähettiläät Berniin, Hanoihin, Nairobiin ja Teheraniin 
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 12. helmikuuta määrännyt uudet suurlähettiläät 
Berniin, Hanoihin, Nairobiin ja Teheraniin. 
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Valtteri Hirvosen Suomen Bernin-suurlähetystön 
päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Hän siirtyy Berniin ulkoministeriön työhyvinvointipäällikön 
tehtävästä, jossa hän on palvellut vuosina 2018–2021. Tätä ennen hän oli suurlähettiläänä 
Reykjavikissa vuosina 2014–2018. Muuta edustustokokemusta hänellä on Canberrasta, 
Mexicosta, Varsovasta, Tokiosta ja Pjongjangista. Ulkoministeriön palvelukseen Hirvonen on tullut 
vuonna 1988. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri. 
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Keijo Norvannon Suomen Hanoin-suurlähetystön 
päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Norvanto siirtyy Hanoihin Teheranin-suurlähetystön päällikön 
tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2017 alkaen. Tätä ennen hän oli 
apulaisosastopäällikkönä viestintäosastolla vuosina 2014–2017. Muuta edustustokokemusta 
hänellä on New Delhistä, Lontoosta ja Riadista. Ulkoministeriön palvelukseen Norvanto on tullut 
vuonna 1997. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri. 
 
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Pirkka Tapiolan Suomen Nairobin-suurlähetystön 
päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Tapiola siirtyy Nairobiin Bangkokista, Thaimaasta, missä hän 
on ollut vuodesta 2017 alkaen Euroopan unionin suurlähettiläänä. Hän on aiemmin toiminut EU:n 
suurlähettiläänä Moldovan tasavallassa sekä Brysselissä mm. EU:n silloisen korkean edustajan 
Javier Solanan neuvonantajana vuosina 2004–2009. Ulkoministeriössä Tapiolalla on 
edustustokokemusta Bangkokista ja Kiovasta. Hän on toiminut myös Riiassa, Latviassa, Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön palveluksessa. Ulkoministeriön palvelukseen Tapiola on tullut 
vuonna 1994. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri. 
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Kari Kahiluodon Suomen Teheranin-
suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Kahiluoto siirtyy Teheraniin Hanoin-
suurlähetystön päällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuosina 2017–2021. Tätä ennen hän 
työskenteli Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkönä vuosina 2014–2017. Kahiluoto toimi 
Suomen Syyrian-suurlähettiläänä vuosina 2013–2014, jolloin Suomen Syyrian-edustusto toimi 
väliaikaisesti Beirutissa. Muuta edustustokokemusta hänellä on Genevestä 
aseidenriisuntasuurlähettiläänä, Brysselistä Suomen NATO-edustustosta ja Pekingistä. 
Ulkoministeriön palvelukseen Kahiluoto on tullut vuonna 1986. Koulutukseltaan hän on 
valtiotieteiden maisteri. https://bit.ly/3vpc4O1 
 

 
MUUTA 
 
Toimialaraportti: Matkailu kasvoi tasaisesti ennen koronaa – Suomella edelleen useita 
kilpailuvaltteja  
Matkailutoimialojen yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet vuosien 2015–2019 
aikana. Neljän peräkkäisen kasvuvuoden jälkeen koronapandemia pysäytti matkailun keväällä 
2020. Matkailun toipumisen arvioidaan kestävän muutaman vuoden, ja siinä valtteja ovat 
kestävyys ja turvallisuus. https://bit.ly/3pAP3F6 
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Baltic Rim Economies 1/2021 
https://bit.ly/306Tu05 

Baltic Rim Economies 2/2021 
https://sites.utu.fi/bre/baltic-rim-economies-2-2021/ 

 
Suomi julkisti ICT-alan ilmastostrategian: bitit valjastettava ilmastonmuutoksen torjuntaan 
Miten datakeskusten hukkalämpö saadaan asuntojen lämmöksi? Miten rikkinäinen puhelin 
arvometalleineen palautuisi pöytälaatikosta huoltoon tai kiertoon? Kuinka tieto- ja 
viestintäteknologian avulla voidaan vähentää liikenteen tai teollisuuden päästöjä? 
Näihin kysymyksiin vastataan 9.3.2021 julkaistussa Suomen ensimmäisessä ICT-alan ilmasto- ja 
ympäristöstrategiassa. Kansainvälisesti uraauurtavaan strategiaan on koottu keinot, joilla ICT-alan 
hiili- ja ympäristöjalanjälki pienenee ja digitalisaation hyödyt saadaan käyttöön. 
https://www.lvm.fi/-/suomi-julkisti-ict-alan-ilmastostrategian-bitit-valjastettava-ilmastonmuutoksen-torjuntaan-1260924 
 
 

Näin vientihankkeiden ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaa tehtiin vuonna 2020 
Ympäristö-, sosiaalisten ja hallinnollisten riskien hallinnalla Finnvera varmistaa rahoitustoimintansa 
vastuullisuutta, mutta toimenpiteet ovat myös olennainen osa rahoitustoiminnan riskienhallintaa. 
Ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnassa rahoitettavat vientihankkeet luokitellaan riskien 
todennäköisyyden mukaan. Näin riskejä arvioitiin viime vuonna. 
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/nain-vientihankkeiden-ymparisto-ja-sosiaalisten-riskien-hallintaa-tehtiin-vuonna-
2020 

 

Israelin vaalitulos kiristää maan poliittista umpisolmua - Oikeiston asema vahvistuu, 
arabien hivenen normalisoituu 
Israelia jo kaksi vuotta vaivannut hallituskriisi ei saanut selkeää ratkaisua 23. maaliskuuta 
järjestetyissä vaaleissa. Vaikka oikeistolainen pääministeripuolue Likud säilyi Israelin parlamentin 
selvästi suurimpana puolueena, erityisesti pääministeri Benjamin "Bibi" Netanjahu henkilönä jakaa 
vahvasti sekä maan poliittista kenttää että äänestäjiä. Politiikan voimakas henkilöityminen on 
siirtänyt asiasisältöä lähes täysin syrjään Israelin sisä- ja ulkopolitiikassa. 
Ulkopoliittisen instituutin uudessa FIIA Commentissa vanhempi tutkija Timo R. Stewart toteaa, että 
politiikan henkilöitymisen taustalla on suurempia, identiteetteihin ja uskonnon rooliin liittyviä 
kysymyksiä. Paradoksaaliset sekä juutalaisen etnonationalistisen oikeiston että arabien poliittinen 
merkitys on kasvanut. Vaalien jälkeen on spekuloitu jopa Ra'am-arabipuolueen liittymisestä 
pääministeri Netanjahun oikeistohallitukseen. "Vaikka tämä tuskin toteutuu, jo tällaiset puheet ovat 
merkki muutoksesta. Mikään arabipuolue ei ole koskaan ollut Israelin hallituksessa", Stewart 
kirjoittaa. https://www.fiia.fi/julkaisu/israelin-vaalit-2021 
 
Lännen on osoitettava johtajuutta, jotta Ukrainassa saadaan aikaan pysyviä muutoksia 
Toukokuussa 2019 Ukrainan presidentiksi valittu Volodymyr Zelenskyi lupasi "rikkoa järjestelmän", 
siivota korruptoituneen eliitin, päihittää oligarkit ja nykyaikaistaa valtion. Usko aitoon muutokseen 
vahvistui, kun presidenttiä tukeva Sluha Narodu -puolue (Kansan palvelija) sai absoluuttisen 
enemmistön parlamenttiin myöhemmin samana vuonna. Toiveet ovat kuitenkin jääneet suurelta 
osin toteutumatta. 
Uusimassa Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa ohjelmajohtaja Arkady Moshes ja vanhempi tutkija 
Ryhor Nizhnikau painottavat, että ilman lännen tukea ja johtajuutta Ukraina on vaarassa eksyä 
uudistuksiin vievältä tieltä. Tutkijat penäävät länsimaisilta toimijoilta korkean tason suoraan 
poliittista osallistumista ja uudistusten asettamista yhteistyön ehdoksi. Ukrainan sisäiset muutokset 
ovat tarjonneet lännelle tilaisuuden luopua teknokraattisesta lähestymistavasta ja ottaa aiempaa 
aktiivisempi rooli muutoksen aikaansaamisessa. Samaan aikaan uudistusten jatkuvat sabotointi 
saattaa kuitenkin heikentää lännen luottamusta ja hyvää tahtoa ja siten katkaista kahdenvälisen 
yhteistyön. https://www.fiia.fi/julkaisu/ukraines-half-hearted-reforms 
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Tuore opas helpottaa kansainvälisiä rekrytointeja 
Osaavan työvoiman saatavuus hankaloittaa rekrytointeja yhä useammin. Yritysten kynnys tehdä 
kansainvälisiä rekrytointeja on silti usein korkea. Tuore Kansainvälisen rekrytoinnin opas antaa 
työnantajalle konkreettisia neuvoja kansainvälisten osaajien löytämiseen, työn aloittamiseen ja 
viranomaisasioihin sekä moniin palveluihin, joita julkinen hallinto tarjoaa työnantajille.  
https://bit.ly/3dQ4dlU 

 
Presidentti Niinistön kahden raiteen ehdotus voi johtaa lopputuloksiin - Jos globaalit 
jännitteet sen sallivat 
Presidentti Sauli Niinistö julkaisi Helsingin Sanomissa maaliskuussa vieraskynäkirjoituksen, jonka 
ytimessä olivat huoli globaalien jännitteiden lisääntymisestä ja keskinäisen dialogin 
rapautumisesta. Julkisessa keskustelussa eniten huomiota herättivät kirjoituksen nostot arktisesta 
yhteistyöstä sekä lähestyvästä Helsingin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (Etyk) 
juhlavuodesta. 
Vanhempi tutkija Matti Pesu ja tutkija Henri Vanhanen arvioivat Niinistön kirjoituksen pääviestejä 
uusimassa Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa. Tutkijoiden mukaan aika voisi olla otollinen 
arktiselle huippukokoukselle. Lähestyvä Ety-konferenssin 50-vuotisjuhla taas antaa 
mahdollisuuden tuoda uudelleen esiin Etykin perintöä - demokratiaa ja ihmisoikeuskehitystä 
vahvistanutta Helsingin henkeä. 
Pesun ja Vanhasen mukaan niin arktisen huippukokouksen kuin Helsingin hengen palauttamisen 
kohtalo riippuu kansainvälisten suhteiden tolasta. "Jos jännitteet pysyvät hallinnassa, Suomen 
aloitteellisuus voi johtaa konkreettisiin lopputuloksiin", tutkijat kirjoittavat. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/presidentti-niiniston-kahden-raiteen-avaus 

 
Elintarvikkeiden vientipolku löytyy osoitteesta www.foodfromfinland.fi/#vientipolku 
 
 

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti: Puurakentaminen voi tukea ilmastotavoitteiden 
saavuttamista 
Puutuoteteollisuuden yritysten liikevaihto oli lähes kymmenen miljardia euroa vuonna 2019. 
Puutuoteteollisuus työllisti lähes 25 500 työntekijää, ja alalla toimi reilu 2 400 yritystä. Julkisen 
puurakentamisen tavoitteiden sekä Suomen tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 
mennessä odotetaan rohkaisevan alan kysyntää. 
Saha- ja puutavaran valmistuksesta kertyi liikevaihtoa yhteensä 8,54 miljardia euroa ja 
huonekalujen valmistuksesta 1,36 miljardia euroa vuonna 2019.  Tiedot selviävät 19.4.2021 
julkistetusta puutuoteteollisuutta käsittelevästä toimialaraportista. 
https://bit.ly/2S7KxTv 
 
Akkuklusterin rakentuminen Suomeen jatkuu uusin investoinnein 
– Hyvät uutiset suomalaisen akkuklusterin rakentumisesta jatkuvat. Vaasaan suunniteltu iso 
investointi on jatkoa Suomen Malminjalostus Oy:n aiemmille uutisille Suomeen kaavaillusta 
prekursoritehtaasta. Suomalainen osaaminen ja vakaa investointiympäristö tukevat kansallisen 
akkustrategian mukaista kehitystä ja investointeja Suomeen, työministeri Tuula 
Haatainen kommentoi. 
– Suunniteltu investointi osoittaa, että Suomi on kannustava ympäristö akkualan hankkeille. 
Investointi on osaltaan seurausta pitkäjänteisestä työstä suomalaisen akkuteollisuuden hyväksi ja 
investointien saamiseksi. Samalla uutinen alleviivaa tuoreen akkustrategian tärkeyttä 
tulevaisuuden näkymien selkiyttäjänä. Strategian kulmakiviä ovat muun muassa vastuullisesti 
tuotettujen raaka-aineiden saatavuus ja jalostus sekä vahva akkumateriaalien ja kierrätyksen 
tuotanto- ja tutkimustoiminta. Aluetaloudellekin tärkeät investoinnit ruokkivat epäilemättä myös 
muita uusia investointeja Suomeen, kommentoi elinkeinoministeri Mika Lintilä. 
Suomen Malmijalostus Oy on 19.4.2021 julkistanut suunnittelevansa investointia Vaasaan 
suunniteltuun katodimateriaalitehtaaseen. Kumppanina ja tehdasinvestoinnin vetäjänä toimii 
brittiläinen pörssiyhtiö Johnson Matthey. https://bit.ly/2QYYemQ 
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Kehityksen kumppanit -sarja nosti esiin kehitysyhteistyön tekijöitä yrityksistä, järjestöistä ja 
yliopistoista 
Ulkoministeriö järjesti maalis–huhtikuussa yhteistyössä Fingo ry:n ja kauppakamarien kanssa 
uudenlaisen Kehityksen kumppanit -keskustelusarjan. Sarjan seitsemässä jaksossa tuotiin esiin 
kehitysyhteistyön tekijöitä eri puolilta Suomea. 
https://valtioneuvosto.fi/-/kehityksen-kumppanit-sarja-nosti-esiin-kehitysyhteistyon-tekijoita-yrityksista-jarjestoista-ja-yliopistoista 
 

Raportti: Yritysten digitalisaatio tukemaan kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita 
Vuonna 2030 suomalaisen teollisuuden tulee panostaa kestävään digitalisaatioon. Se tarkoittaa, 
että yritykset tuottavat ratkaisuja, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta sekä hyödyntävät 
digiteknologioita ja datavirtaa. Tämä luo Suomelle kansainvälistä kilpailuetua. 
Visio esitetään työ- ja elinkeinoministeriön Tekoäly 4.0 -ohjelmassa, jonka väliraportti julkaistiin 
26.4.2021. Ohjelman tehtävänä on vauhdittaa erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota. 
https://bit.ly/3eHXGKu 
 
Solidaarisuus on tärkeää globaalissa taistelussa pandemiaa vastaan - mutta sen ei pitäisi 
jäädä vain poliittisen puheen tasolle 
Solidaarisuus on ollut keskeisessä roolissa koronaviruspandemiasta käytävässä poliittisessa 
keskustelussa siitä asti, kun pandemia julistettiin maaliskuussa 2020. Tähän asti kansallisen ja 
alueellisen solidaarisuuden vaikutukset ovat olleet melko olemattomia, eikä 
solidaarisuusvetoomuksilla ole aina ollut yhteyttä konkreettisiin tekoihin. 
Uusimmassa Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa instituutin johtaja Mika Aaltola, tutkija Johanna 
Ketola sekä tutkimusavustajat Karoliina Vaakanainen ja Aada Peltonen analysoivat poliittisen 
johdon solidaarisuusretoriikkaa sekä solidaarisuuteen kannustavia kampanjoita globaalilla, 
alueellisella ja kansallisella tasolla. He selvittävät, miten solidaarisuutta on määritelty, missä 
käyttöyhteyksissä ja mihin tarkoituksiin. Jotta solidaarisuus voisi toimia paremmin 
pandemianhallinnassa globaalilla tasolla, kansallisen ja paikallisen tason solidaarisuuden on 
toimittava mahdollistajana ja ajurina. Hallinnan ylimmät tasot kärsivät, mikäli solidaarisuus puuttuu 
alemmilla tasoilla. 
Julkaisussa painotetaan, ettei koronaviruspandemia ole viimeinen hätätila, jonka maailma kohtaa. 
Jo ennen kuin nykyinen kriisi on ohi, päätöksentekijöiden on syytä ymmärtää, että tässä hetkessä 
rakennetaan valmiutta ja kriisinkestävyyttä seuraavaa globaalia kriisiä varten ja luodaan samalla 
esimerkkejä seuraavaan väistämättömään pandemiaan.  
https://www.fiia.fi/julkaisu/solidarity-during-covid-19-at-national-regional-and-global-levels 

 
Uusia keinoja kansainvälisen merenkulun päästöjen vähentämiseksi vuodesta 2023 alkaen 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitean (Marine Environment 
Protection Committee, MEPC) kokouksessa 10.–17. kesäkuuta 2021 on tarkoitus päättää 
merenkulun lyhyen aikavälin päästövähennyskeinosta. Uusi sääntely tulisi voimaan vuoden 2023 
alusta. 
IMO:n tavoitteena on vähentää kauppamerenkulun hiilidioksidipäästöjä suhteessa 
liikennesuoritteeseen eli parantaa hiili-intensiteettiä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä. Suomi on sitoutunut tavoitteeseen. 
https://www.lvm.fi/-/uusia-keinoja-kansainvalisen-merenkulun-paastojen-vahentamiseksi-vuodesta-2023-alkaen-1288930 
https://www.lvm.fi/-/suomi-vaikuttaa-merenkulun-paastokauppaan-1289833 

 
Periaatepäätös meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi – tehokkaat 
maailmanlaajuiset toimet keskiössä 
https://www.lvm.fi/-/periaatepaatos-meri-ja-sisavesiliikenteen-kasvihuonepaastojen-vahentamiseksi-tehokkaat-maailmanlaajuiset-toimet-
keskiossa-1293919 
 

Hallitus päätti lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä – huomio 
uusiutuviin lentopolttoaineisiin ja päästöjen hinnoitteluun 
https://www.lvm.fi/-/hallitus-paatti-lentoliikenteen-kasvihuonekaasupaastojen-vahentamisesta-huomio-uusiutuviin-lentopolttoaineisiin-ja-
paastojen-hinnoitteluun-1293879 
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Hallitus päätti tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista – päästöt puoleen 2030 mennessä 
https://www.lvm.fi/-/hallitus-paatti-tieliikenteen-paastojen-vahennyskeinoista-paastot-puoleen-2030-mennessa-1293954 

Raportti: Työn murros haastaa pohjoismaista hyvinvointimallia – ratkaisu voi löytyä 
hyvinvointivaltion vahvuuksista  
Pohjoismaista hyvinvointimallia haastavat pitkällä aikavälillä globaalit megatrendit kuten 
digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos. Pohjoismaiden ministerineuvoston ja 
tutkimuslaitos FAFOn laaja tutkimushanke syventyi työn tulevaisuuteen Pohjoismaissa. Hankkeen 
loppuraportti julkaistiin 7.5.2021. Pohjoismaiden työministerit käsittelevät sen teemoja 
epävirallisessa videokokouksessaan 2.6.2021. https://bit.ly/3f4IdEl 
 
Suomi nimetty mukaan YK:n korkean tason energiadialogin valmisteluun – 
elinkeinoministeri Lintilä teknologia ja innovaatiot -teeman kirittäjäksi 
Suomi on hyväksytty yhdeksi syyskuussa 2021 YK:n yleiskokouksen aikana New Yorkissa 
järjestettävän korkean tason energiadialogin valmistelua edistäväksi Global Champions -valtioksi. 
Suomi osallistuu energiadialogin Innovaatio, teknologia ja data -teeman valmisteluun. Suomen 
edustajana ja kansainvälisen keskustelun kirittäjänä toimii elinkeinoministeri Mika Lintilä. 
https://bit.ly/3exy4kA 
 
Maat ja markkinat 1/2021: Kiina toipui koronasta, Turkin talous ajautui vaikeuksiin – 
Myanmar avautui ja sulkeutui 
Vientimarkkinoilla saattaa olla edessä uusjako, kun koronapandemia väistyy. Tällä hetkellä maat 
toipuvat tilanteesta kuitenkin hyvin eri tahtiin. Yksi voittajista on Kiina, joka toipui koronaviruksesta 
varsin nopeasti. Turkki puolestaan kamppailee heikentyvän valuutan ja rahapolitiikan ongelmissa. 
Turkki on suomalaisten yritysten perinteinen vientimarkkina, mikä on heijastunut myös Finnveraan 
vientitakuukysyntänä. Finnveran maavastuissa maa oli vuoden 2020 lopussa 10 tärkeimmän maan 
joukossa. Taloudellinen ja poliittinen epävarmuus on lisääntynyt maailmassa myös muista syistä 
kuin koronasta johtuen. Myanmar oli vasta avautumassa kansainväliselle kaupalle, mutta on tällä 
hetkellä sotilasvallankaappauksen keskellä. 
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/maat-ja-markkinat-12021-kiina-toipui-koronasta-turkin-talous-ajautui-vaikeuksiin-
myanmar-avautui-ja 
 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 
Tutkimus: Maahanmuuttajien koulutus- ja työpolut tarvitsevat lisää joustavuutta 
Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspoluilla on otettava paremmin huomioon eri 
asiakasryhmien tarpeet, vahvistettava asiakkaiden toimijuutta ja kartoitettava systemaattisemmin 
heidän osaamistaan, toteaa Kuntoutussäätiön, Demos Helsingin, Helsingin yliopiston, Oxford 
Researchin ja Siirtolaisuusinstituutin tutkimus. https://bit.ly/3f79Z3a 
 
Heikkenevä turvallisuustilanne Ferganan laaksossa ansaitsee nykyistä enemmän 
kansainvälistä huomiota 
Tadzikistanin ja Kirgisian välit Ferganan laaksossa ovat jälleen kiristyneet, kun maan ja veden 
saatavuudesta on syntynyt kiistaa. Tuoreimmat yhteenotot tapahtuivat huhti-toukokuun vaihteessa, 
ja niissä kuoli yli 50 ja haavoittui liki 280. Suurin osa kuolonuhreista oli siviilejä, ja valtaosa 
vahingoista koitui Kirgisialle. 
Uusimassa Ulkopoliittisen instituutin kommentissa tutkija Kristiina Silvan huomauttaa, että nopeasti 
neuvotellusta tulitauosta huolimatta edessä saattaa olla vielä ikävämpiä aikoja. Vaikka Kirgisian ja 
Tadzikistanin kiista vaikuttaa etniseltä, viimeisimmät yhteenotot selittyvät sekä pitkän että lyhyen 
aikavälin tekijöillä, kuten maiden johtajien nationalistisella retoriikalla. Koska maat vaikuttavat 
kyvyttömiltä ratkaisemaan rajaongelmiaan, tulitaukoa ei voi pitää pysyvänä. Silvanin mukaan 
kiistaan olisi kiinnitettävä huomattavasti nykyistä enemmän huomiota myös kansainvälisesti, sillä 
Ferganan tilanne vaikuttaa koko Keski-Aasian turvallisuusympäristöön. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/vetta-ja-tulta-kirgisian-ja-tadzhikistanin-rajalla 
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OECD:n raportti: Suomi jäämässä jälkeen ulkomaisten investointien hankinnassa – 
lisäpanostuksia tarvitaan  
Suomi on jäämässä jälkeen talouteen suuntautuvissa ulkomaisissa sijoituksissa muihin 
Pohjoismaihin ja Baltian maihin verrattuna huolimatta maan avoimuudesta kaupalle ja 
investoinneille. Vuonna 2019 Suomeen suuntautuneiden ulkomaisten suorien sijoitusten kanta oli 
31 prosenttia BKT:sta – vähemmän kuin vuonna 2010 ja huomattavasti alle näiden verrokkimaiden 
49 prosentin keskiarvon. https://bit.ly/3hMBIZP 
 
Kestävään kehitykseen tulee suunnata lisää rahoitusta – pilotit etsivät ratkaisuja yksityisten 
investointien lisäämiseen 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen tällä vuosikymmenellä edellyttää merkittäviä 
muutoksia siihen, miten julkinen ja yksityinen sektori kohdentavat investointejaan. On arvioitu, että 
globaalisti kestävään kehitykseen tulisi suunnata vuositasolla noin 2500 miljardia dollaria 
enemmän rahoitusta. Tämä vaje on mahdollista kuroa umpeen, ja suomalaiset toimijat voivat olla 
osa tarvittavia ratkaisuja – Suomessa ja maailmalla. https://bit.ly/3oHcgXa 
 
Konfliktien ympäristötuhot vaativat keskitettyä kansainvälistä huomiota - Ratkaisu piilee 
uudistetuissa toimintaperiaatteissa, mutta valvonta puuttuu 
Sodanajan ympäristötuhoilla on pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka aiheuttavat ongelmia 
kansanterveydelle, ekosysteemeille ja rauhanvälitystyölle myös konfliktin jälkeen. Kansainväliset 
toimijat, kuten Kansainvälisen oikeuden toimikunta (ILC) ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea 
(ICRC) ovat molemmat kehittäneet toimintaperiaatteita ympäristön suojelemiseksi aseellisissa 
konflikteissa. 
Uusimmassa Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa käsitellään ympäristönsuojelun periaatteita 
konfliktiolosuhteissa. Julkaisun ovat kirjoittaneet vanhempi tutkija Emma Hakala instituutin Globaali 
turvallisuus -tutkimusohjelmasta ja yliopistotutkija Freek van der Vet Helsingin yliopistosta. 
Kirjoittajien mukaan uudet aloitteet ovat puskeneet esiin huomattavaa kansainvälistä 
muutosvoimaa ympäristönsuojelun vahvistamiseksi aseellisen konfliktin aikana ja sen jälkeen. 
Kansainväliseltä yhteisöltä puuttuvat kuitenkin keinot seurata säännösten käyttöönottoa. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/protecting-the-environment-during-armed-conflict 
 

Tilastokeskuksen ja OECD:n raporteissa tarkastelussa korona-ajan talouskehitys ja 
teollisuusyritykset arvoketjuissa Tilastokeskus ja OECD ovat julkaisseet kaksi yhteisraporttia, 
joissa tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia Suomen talouteen sekä arvonlisäpohjaisen 
ulkomaankaupan indikaattoreita aikaisempaa tarkemman aineiston valossa. 
https://www.stat.fi/uutinen/tilastokeskuksen-ja-oecdn-raporteissa-tarkastelussa-korona-ajan-talouskehitys-ja-teollisuusyritykset-
arvoketjuissa 

 
Pandemialla on pitkäaikaisvaikutuksia konflikteihin - Negatiivisten seurausten estäminen 
vaatii laajempaa näkökulmaa 
Covid-19-pandemiaan liittyvät uhkat konfliktista kärsivissä maissa ovat olleet huolenaihe 
pandemian alusta saakka. Sekä ei-valtiolliset ryhmät että valtiolliset toimijat ovat pyrkineet 
hyötymään rajoituksista ja muista toimenpiteistä, joita pandemian hillitsemiseksi on tehty. Siviilien 
turvallisuus on vaarantunut entisestään opportunismin sekä rauhanrakennuksen hankaloitumisen 
vuoksi. 
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Briefing Paper käsittelee covid-19-pandemian vaikutuksia 
maailman konflikteihin. Julkaisun on kirjoittanut tutkijatohtori Katariina Mustasilta instituutin 
Euroopan unioni -tutkimusohjelmasta. 
Julkaisussa Mustasilta toteaa, että vaikka pandemia on vaikuttanut konfliktitilanteisiin, ainakaan 
tähän mennessä se ei ole ollut konflikteja määrittävä tekijä. Pitkällä tähtäimellä pandemian 
sosioekonomiset vaikutukset kuitenkin muodostavat riskejä, sillä ne uhkaavat rauhaa 
heikentämällä yhteiskuntasopimusta ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta varsinkin tilanteissa, 
joita leimaavat konfliktihistoria, syvä epätasa-arvo sekä taloudellinen riippuvaisuus. Mustasillan 
mukaan EU ja muut kansainväliset toimijat voivat estää konfliktia ruokkivien seurausten 
syntymistä. Konfliktinehkäisy vaatii kuitenkin pitkän aikavälin lähestymistapoja, myös nyt 
meneillään olevassa kriisissä. https://www.fiia.fi/julkaisu/covid-19-effects-on-peace-and-conflict-dynamics 
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Maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti 2020 sekä Maahanmuuton tunnusluvut 2020 nyt 
julkaistu suomeksi! 
EMN:n koostamat vuoden 2020 maahanmuuttokatsaus ja tilastokatsaus saatavilla nyt 
suomenkielisinä julkaisuina verkkosivuiltamme. 
Euroopan muuttoliikeverkoston vuosittain julkaisema Maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti 2020 
sekä sen  
kanssa julkaistava tilastoliite Maahanmuuton Tunnusluvut 2020 ovat nyt saatavilla EMN:n 
nettisvuilta suomeksi. Ruotsin- ja englanninkieliset versiot julkaistaan myös kesän 2020 aikana. 
https://bit.ly/2S6DGtF 
 
Kysely kansanedustajille: Suomen turvallisuuspolitiikassa eletään murrosvaihetta 
Laaja turvallisuuskäsitys kasvattaa suosiotaan kansanedustajien keskuudessa. Globaalit 
muutokset, pandemia ja kyberhyökkäysten kaltaiset uudet uhat ovat heikentäneet tunnetta 
Suomen turvallisuusympäristön tilasta. Vakavana pidetään erityisesti yhteisymmärryksen 
puuttumista siinä, kuka vastaa maan puolustamisesta verkossa. 
Ulkopoliittisen instituutin uusimmassa julkaisussa perehdytään kansanedustajien näkemyksiin 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Näkemyksiä kartoitettiin kyselytutkimuksella toista kertaa 
viime vuoden lopussa. Tutkimuksen on laatinut johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak instituutin 
Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmasta. 
Salonius-Pasternakin mukaan Suomen rooli, vastuut ja mahdollisuudet turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikassa nähdään eduskunnassa nyt monisäikeisemmin kuin ennen. 
Kansanedustajien suhtautuminen kansainväliseen puolustusyhteistyöhön on globaalien kriisien 
myötä muuttunut. 
"Kasvava avoimuus yhteisille puolustus- ja turvallisuusponnistuksille on tulosten valossa selvää", 
Salonius-Pasternak toteaa. 
Julkaisu on osa Ulkopoliittisen instituutin laajaa Suomen ulkopolitiikka -hanketta. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/kansanedustajien-nakemyksia-turvallisuuspolitiikasta-vuonna-2020 

 
Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asema paranee 
Uusi laki vahvistaa luonnontuotteiden kerääjien oikeudellista asemaa ja määrittelee yritysten 
velvollisuudet nykyistä tarkemmin ja velvoittavammin. Samalla marjanpoimijoiden 
ansaintamahdollisuudet paranevat ja yritysten kilpailutilanne tasapuolistuu, mikä vahvistaa alan 
kestävän kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä. Laki luonnontuotteita keräävien 
ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta astuu voimaan 14.6.2021. 
https://bit.ly/3g8Ugkz 
 

Pohjoismaiden työministerit keskustelivat työn ja hyvinvointimallin tulevaisuudesta 
Pohjoismaiden työministerit käsittelivät laajan Future of Work -tutkimushankkeen havaintoja 
videokokouksessaan 2.6.2021. Hankkeen loppuraportin mukaan pohjoismaista hyvinvointimallia 
haastavat pitkällä aikavälillä globaalit megatrendit kuten digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja 
ilmastonmuutos. https://bit.ly/3g6Tjcw  
 
Maailman johtavat taloudet kartoittivat CEM/MI-kokouksissa puhtaan energian teknologioita 
ja niiden käyttöönottoa 2020-luvulla 
Chile isännöi 31.5.–3.6. kahta merkittävää energia-alan virtuaalikokousta. Vuosittaiset puhtaan 
energian ministerikokous (CEM) ja Mission Innovation (MI) teknologiakokous kokosivat yhteen noin 
25 suuren talousmaan ja Pohjoismaiden sekä EU:n, YK:n ja kansainvälisten energiajärjestöjen 
edustajat keskustelemaan, miten siirtymää puhtaan energian ratkaisuihin nopeutetaan globaalisti. 
Suomea CEM12 ja MI-6-kokouksissa edusti elinkeinoministeri Mika Lintilä. 
https://bit.ly/34NOfom 
 

Maailmanlaajuista ratkaisua merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
haetaan IMO:ssa 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitea kokoontuu 10.–17. 
kesäkuuta 2021. Etäkokouksessa on tarkoitus päättää lyhyen aikavälin keinosta kansainvälisen 
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merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Suomi kannattaa tehokkaita 
maailmanlaajuisia sääntöjä kasvihuonekaasupäästöjen supistamiseksi. 
https://www.lvm.fi/-/maailmanlaajuista-ratkaisua-merenkulun-kasvihuonekaasupaastojen-vahentamiseksi-haetaan-imo-ssa-1371155 

 
Ylijohtaja Huttunen NNF2021-avauksessa: kehittyvä ydinvoima edellyttää myös 
kansainvälisen sääntely-yhteistyön tiivistämistä   
Ydinenergiateollisuuden kansainvälinen liiketoimintatapahtuma, Nordic Nuclear Forum käynnistyi 
8.6. Kolmipäiväinen verkkokonferenssi kokosi yhteen satoja alan osaajia ympäri maailmaa. 
Konferenssin järjesti FinNuclear ry yhteistyössä kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n 
kanssa. https://bit.ly/3vmRj5q 

 
Pankeilta edellytettävän pysyvän varainhankinnan sääntely uudistuu – suomalaispankit 
täyttävät jo nyt uudet vaatimukset 
https://www.finanssiala.fi/uutiset/pankeilta-edellytettavan-pysyvan-varainhankinnan-saantely-uudistuu-suomalaispankit-tayttavat-jo-nyt-
uudet-vaatimukset/ 
https://www.finanssiala.fi/uutiset/pankkien-yhteisvastuun-kasvattaminen-lisaa-riskia-maksumieheksi-joutumisesta/ 

 
Kyberturvallisuuden kehittämisohjelma: Kasvua ja työllisyyttä kyberturvallisuuden 
lisääntyessä 
Valtioneuvosto vahvisti 10. kesäkuuta 2021 kyberturvallisuuden kehittämisohjelman. Ohjelma on 
konkreettinen toimeenpanosuunnitelma, joka kehittää kyberturvallisuutta pitkällä aikavälillä ja 
toimialat ylittävästi. Ohjelma kattaa vuodet 2021–2030. 
https://www.lvm.fi/-/kyberturvallisuuden-kehittamisohjelma-kasvua-ja-tyollisyytta-kyberturvallisuuden-lisaantyessa-1376101 

 
Suomi nousi ykkössijalle kestävän kehityksen kansainvälisessä maavertailussa 
Suomi on noussut ensimmäistä kertaa ykkössijalle kestävän kehityksen maavertailussa. Arvostettu 
YK:n ja Bertelsmann-säätiön toteuttama vertailu tehdään vuosittain, ja Suomi on myös aiemmin 
ollut kärkikolmikossa yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa. Vertailussa arvioidaan, miten valtiot 
edistävät globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:tä ja siihen kuuluvia 
kestävän kehityksen tavoitteita. https://bit.ly/3pPlIZ0 

 
Kehityspolitiikan selonteko edistää Suomen kehitysyhteistyön pitkäjänteisyyttä ja 
johdonmukaisuutta 
Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko vahvistaa suomalaisen kehitysyhteistyön 
pitkäjänteisyyttä periaatteiden, arvojen ja tavoitteiden näkökulmasta sekä terävöittää 
kehityspolitiikkaa. Johdonmukainen kehityspolitiikka on edellytys tulosten saavuttamiseksi. 
https://bit.ly/3vpYnOK 

 
Suomen julkisen kehitysyhteistyön BKTL-osuus nousi 0,47 prosenttiin vuonna 2020 
Suomi raportoi vuonna 2020 kehitysyhteistyömenoja kokonaisuudessaan 1119 miljoonaa euroa. 
Tämä vastaa 0,47 prosenttia bruttokansantulosta. Kokonaisuudesta ulkoministeriön hallinnoiman 
varsinaisen kehitysyhteistyön menojen osuus oli viime vuonna 708,4 miljoonaa euroa. 
https://bit.ly/2RQncpk 

 
This is FINLAND Magazine 2021–2022: suomalainen ratkaisukeskeisyys toimii myös 
poikkeusaikoina 
Kansainväliselle yleisölle suunnattu, Suomen vahvuuksia esittelevä This is FINLAND Magazine on 
ilmestynyt. Tämän vuoden numerossa painotetaan suomalaista teknologista osaamista ja 
digitalisaatiota. Lehti pureutuu myös hiilineutraaliuden tavoitteeseemme ja suomalaiseen 
yhteiskuntaan maailmanlaajuisen pandemian aikana ja sen jälkeen. https://bit.ly/35jNQu0 
 
Suomi avasi kunniakonsulaatin Irakin Mosulissa 
Suomen Irakin-suurlähettiläs Vesa Häkkinen avasi yhdessä Ninewan maakunnan kuvernöörin 
Najm al-Jiburin kanssa Suomen Mosulissa sijaitsevan kunniakonsulaatin 18. maaliskuuta. Suomen 
Mosulin-kunniakonsulaatti on ensimmäinen ulkomainen kunniakonsulaatti kaupungissa. 
https://bit.ly/3gwg3mt 
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Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan muutoksia 9.9.2021 alkaen 
Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi asetus 
(EU) 2021/821 on annettu 20 päivänä toukokuuta 2021. Asetus on julkaistu virallisessa lehdessä L 
206 11.6.2021 ja asetus tulee voimaan 9. syyskuuta 2021. Siihen saakka noudatetaan nykyisin 
voimassa olevaa neuvoston asetusta 428/2009. Joukkotuhoaseiden leviämisen estämisen ja 
epätoivotun sotilaallisen käytön lisäksi vientivalvontaa tehostetaan myös liittyen ihmisoikeus-
loukkausten ja terroritekojen ehkäisyyn. Uusi asetus tuo mukanaan uusia valtuuksia 
vientivalvontaviranomaisille esimerkiksi kybervalvontatuotteissa. https://bit.ly/3iL8zia 

 
Israeli economy: concluding 2020, outlook for 2021 
https://www.marketopportunities.fi/home/2021/israeli-economy-concluding-2020-outlook-for-2021?type=country-outlook&industry=cross-
industry 

Mikä määrää tuotteen alkuperän? 
Alkuperäsäännöt antavat yrityksille mahdollisuuden käydä tullivapaata kauppaa. Joku voi nähdä 
sääntöviidakossa myös kafkamaisen painajaisen. https://kauppapolitiikka.fi/mika-maaraa-tuotteen-alkuperan/ 

Suomalaisyritys ei säästy suurvaltakamppailulta 
Yhdysvaltojen ja Kiinan kamppailu maailman johtajuudesta vaikuttaa monin tavoin myös 
suomalaisyrityksiin. Erityisesti teknologia-alan on huomioitavat rajoitukset ja hallittava riskit. 
https://kauppapolitiikka.fi/suomalaisyritys-ei-saasty-suurvaltakamppailulta/ 

Baltian elpymispaketit kiihdyttävät uudistuksia ja avaavatovia Suomen viennille 
Euroopan unionin elvytyspaketti tulee Suomen ja Baltian toipuvien talouden kannalta jälkijunassa, 
mutta se voi olla ratkaiseva tekijä kussakin maassa kiihdyttää talouden rakennemuutosta. 
Osa esitetyistä elpymistoimista on uudistuksia, jotka olisi pitänyt tehdä joka tapauksessa näissä 
maissa, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki. 
https://kauppakamari.fi/tiedote/keskuskauppakamari-baltian-elpymispaketit-kiihdyttavat-uudistuksia-ja-avaavat-ovia-suomen-viennille/  

Suuri veroselvitys: Hyvä talouskehitys siivitti verotuotot kasvuun ennen koronakriisiä 
Julkisen talouden vero- ja maksutuotot kasvoivat tasaisesti vuoteen 2019 saakka ja suurin osan 
tästä potista syntyi yritystoiminnan yhteydessä. Keskuskauppakamarin Suuresta 
Veroselvityksestä selviää, että vuonna 2019 yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia 
maksuja noin 69 miljardia euroa. Tämä on viisi miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2017.  
https://kauppakamari.fi/tiedote/suuri-veroselvitys-hyva-talouskehitys-siivitti-verotuotot-kasvuun-ennen-koronakriisia/   
https://kauppakamari.fi/julkaisu/suuri-veroselvitys-2021/ 

Liikennealasta uusi vientikärki Suomelle 
Liikennealan murros tuo Suomelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Liikenteen viherryttäminen ja 
digitalisaatio mahdollistavat tehokkaan tavan vähentää liikenteen päästöjä ja luoda Suomeen uusia 
työpaikkoja. Ala voi olla Suomen uusi vientikärki.  
Päästöjä vähentäville ratkaisuille on syntymässä laajat markkinat, kun EU:n mammuttimaiset 
suunnitelmat liikenteen viherryttämiseksi etenevät. Nyt on oikea aika hyödyntää suomalaista 
osaamista osana valtavaa murrosta. 
https://kauppakamari.fi/blogi/liikennealasta-uusi-vientikarki-suomelle/ 

Naisjohtajakatsaus: Pohjoismaissa eniten naisia pörssiyhtiöiden johdossa – Suomi 
kärkisijoilla 
Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomi ja muut Pohjoismaat ovat kärkisijoilla, kun vertaillaan 
naisten osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä. Parhaiten vertailussa on menestynyt 
Norja. Suomen ja Ruotsin esimerkit kuitenkin osoittavat sen, että naisjohtajuutta voidaan 
edistää elinkeinoelämän itsesääntelyllä.  
https://kauppakamari.fi/tiedote/naisjohtajakatsaus-pohjoismaissa-eniten-naisia-porssiyhtioiden-johdossa-suomi-karkisijoilla/ 

 
Juridiikkakatsaus 1/2021 
Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä juridiikkakatsaus tuo esille keskeisimmät uudet säännökset ja 
sääntelyn muutokset sekä muut ajankohtaiset juridiikkaan liittyvät asiat. Katsauksessa arvioidaan 
myös, miten sääntely vaikuttaa yrityksiin. Seuraava juridiikkakatsaus ilmestyy syksyllä 2021. 
https://kauppakamari.fi/julkaisu/juridiikkakatsaus-1-2021/ 
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Talouskatsaus 2/2021 
Kauppakamarin talouskatsauksessa käsitellään lyhyesti ja ytimekkäästi ajankohtaisia talousasioita 
painottaen rakennepolitiikkaan liittyviä aiheita. Katsauksissa käydään tiivistetysti läpi kotimaista ja 
kansainvälistä taloustilannetta, taloudellista toimintaympäristöä selittäviä ilmiöitä sekä 
talouskehitystä kuvaavia ja siihen vaikuttavia tilastoja. Tässä katsauksessa keskitytään 
paikalliseen sopimiseen Suomen työmarkkinoilla. 
https://kauppakamari.fi/julkaisu/talouskatsaus-2-2021/ 
 

Digitalisoituvasta liikenteestä vihreää kasvua ja vientiä 
Liikenneala on voimakkaassa murroksessa. Yksi suurimmista murroksen ajureista on 
ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja tarve leikata liikenteen aiheuttamia päästöjä. Liikenne 
tuottaa lähes neljänneksen kaikista päästöistä, mutta ilman toimivaa liikennejärjestelmää ihmiset ja 
tavarat eivät liiku. Meidän on vähennettävä päästöjä, ei lopetettava liikkumista. 
https://kauppakamari.fi/julkaisu/digitalisoituvasta-liikenteesta-vihreaa-kasvua-ja-vientia/ 
 

Kasvua viennistä varmasti ja fiksusti 
Kasvu on yrityksen elämän lanka. Jos yritys ei kasva ja kehity, se uhkaa näivettyä ja kuihtua pois. 
Markkinoilla ja kilpailussa yritys, joka ei kasva ja kehity jää väistämättä jalkoihin. Siksi jokaisen 
yrityksen on syytä luoda tiekartta kasvulle ja suunnistaa sen mukaisesti. Kasvustrategian 
etukäteen miettiminen auttaa yritystä suunnistamaan eteenpäin, vaikka ympärillä välillä olisi 
sumuista. https://kauppakamari.fi/blogi/kasvua-viennista-varmasti-ja-fiksusti/ 
 
TULLI 
 
Kevyt liikenne rajanylityspaikoilla laski jyrkästi vuonna 2020 
Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja 
pakettiautoliikenteen, kokonaismäärä rajanylityspaikoilla laski jyrkästi vuonna 2020 edellisvuoteen 
verrattuna. Lasku oli jyrkintä itärajan rajanylityspaikoilla. Kevyt liikenne Ruotsin rajalla laski itärajaa 
hitaammin, mutta nopeammin kuin Norjan rajalla ja satamissa. 
Saapuvan kuorma-autoliikenteen määrät laskivat Norjan ja Ruotsin rajoilla, mutta kasvoivat itärajan 
rajanylityspaikoilla ja satamissa vuonna 2020. Lähtevä raskas liikenne laski selvästi maarajoilla, 
mutta liikennemäärien lasku oli pienempää satamissa. 
https://tulli.fi/-/rajaliikennetilasto-2020# 

Ulkomaankaupan kuljetusten tonnimäärät laskivat vuonna 2020 
Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2020 Suomen ulkomaankaupassa 
kuljetettiin tavaraa noin 101 miljoonaa tonnia. Määrä laski 6,4 prosenttia vuodesta 2019. Tavaraa 
vietiin noin 46 miljoonaa tonnia ja tuotiin lähes 55 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 9,1 
prosenttia ja tuontimäärät 4,1 prosenttia viime vuodesta. 
https://tulli.fi/-/ulkomaankaupan-kuljetukset-vuonna-2020# 

Pk-yritysten vienti kasvoi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 
Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 
2,6 miljardia euroa ja tuonnin 4,5 miljardia euroa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Pk-
yritysten viennin arvo kasvoi 7,3 prosenttia ja tuonnin arvo laski prosentin edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 16,1 prosenttia tavaroiden viennin 
kokonaisarvosta ja 29,5 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuoden 2020 viimeisellä 
neljänneksellä. 
Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 13,1 miljardia euroa ja 
tuonnin 10,4 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten 
viennin arvo laski 5,2 prosenttia tuonnin arvon laskiessa 9,1 prosenttia. 
https://tulli.fi/-/tavaroiden-ulkomaankauppa-yritysten-kokoluokittain-loka-joulukuu-2020 
 

Tavaraviennin arvo laski lähes kaikissa maakunnissa vuonna 2020 
Suomen tavaraviennin arvo oli vuonna 2020 Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen 
mukaan 57,4 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 59,7 miljardia euroa. Viennin arvo laski 11,7 
prosenttia vuodesta 2019. Tuonnin arvo laski samalla ajanjaksolla 9,4 prosenttia. 
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Vuonna 2020 viennin arvo nousi Tullin ennakollisten tietojen mukaan kahdessa maakunnassa ja 
laski 17 maakunnassa [1]. 
Viennin arvo laski Uudellamaalla 2,7 miljardia euroa (-14,1 %), Kymenlaaksossa 1,6 miljardia 
euroa (-34,9 %) ja Varsinais-Suomessa 536 miljoonaa euroa (-7,2 %). Kymenlaakson viennin 
arvon laskua selittää osin vertailuajanjakson arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Viennin arvo 
nousi 24 miljoonaa euroa Etelä-Savossa (+6,5 %) ja 181 miljoonaa euroa Keski-Pohjanmaalla 
(+10,6 %). 
Uudenmaan osuus Suomen tavaroiden kokonaisviennistä laski 0,8 prosenttiyksikköä ja oli 29,0 
prosenttia vuonna 2020. Varsinais-Suomen osuus nousi hieman ja oli 12,0 prosenttia. 
Kymenlaakson osuus laski lähes kaksi prosenttiyksikköä 5,3 prosenttiin. Pohjois-Pohjanmaan 
osuus viennistä väheni 0,7 prosenttiyksikköä 2,8 prosenttiin, mutta Satakunnan osuus nousi 0,8 
prosenttiyksikköä 6,9 prosenttiin. 
Uudenmaan osuus koko tavaratuonnin arvosta oli 56,7 prosenttia vuonna 2020. Maakunnan 
tuonnin arvo laski 11,9 prosenttia. Tuonnin arvo nousi kuudessa maakunnassa ja laski 13 
maakunnassa. Tuonnin arvo nousi eniten Manner-Suomen maakunnista Kainuussa (+23,8 %) ja 
laski eniten Lapissa (-18,8 %). 
https://tulli.fi/-/tavaroiden-ulkomaankauppa-maakunnittain-vuonna-2020 

 

Itään suuntautuneet transitokuljetukset laskivat jyrkästi vuonna 2020 
Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 511 tuhatta 
tonnia transitotavaraa vuonna 2020. Vähennystä tilastoitiin 15,5 prosenttia vuodesta 2019. 
Kuljetetut tonnimäärät laskivat vuosittain koko 2010-luvun vuotta 2017 lukuun ottamatta. 2010-
luvun alussa vuosittaiset transitokuljetut tonnimäärät olivat suurimmillaan yli kaksi miljoonaa tonnia. 
https://tulli.fi/-/transitokuljetukset-2020 
 

Romua ja jätettä vietiin viime vuonna miljoona tonnia 

Romun ja jätteen kaupan alijäämä Suomelle noin puoli miljardia euroa viime vuonna Suomi 
vei romua ja jätettä viime vuonna noin 454 miljoonan euron arvosta Tullin 
ulkomaankauppatilastojen mukaan. Viennin arvo kasvoi 17,4 prosenttia edellisvuodesta. Romua ja 
jätettä on viime vuosina viety noin 400 miljoonan euron edestä vuosittain. Romun ja jätteen viennin 
arvo on 2010-luvulla noussut tasaisesti. Romun ja jätteen vienti oli arvoltaan 0,8 prosenttia koko 
Suomen viennin arvosta viime vuonna. https://tulli.fi/-/romun-ja-jatteen-ulkomaankauppa 

Turpeen tuonti laskussa 
Turvetta (SITC 3223) tuotiin Suomeen viime vuonna lähes 1,3 miljoonan euron arvosta. Tuonnin 
arvo laski 27,1 prosenttia vuodesta 2019. Vuonna 2019 tuonti oli arvoltaan 1,7 miljoonaa euroa. 
Turvetta tuotiin viime vuonna Suomeen 37 tuhatta tonnia, kun vuonna 2019 tuontimäärä oli 54 
tuhatta tonnia.  
Havupuuhakkeen tuonti kasvussa useamman vuoden  
Havupuuhaketta (SITC 24611) tuotiin Suomeen viime vuonna 143 miljoonan euron arvosta. 
Tuonnin arvo kasvoi 4,2 prosenttia vuodesta 2019. Vuonna 2019 tuonti oli arvoltaan 137 miljoonaa 
euroa (+21,6 % vuodesta 2018). Havupuuhaketta tuotiin viime vuonna Suomeen 2,3 miljoonaa 
tonnia, kun vuonna 2019 tuontimäärä oli 2,2 miljoonaa tonnia. Vuonna 2018 tuonti oli määrältään 
1,8 miljoonaa tonnia. https://tulli.fi/-/turpeen-ja-puuhakkeen-tuonti 

 
Seuraa meitä myös:  
Kauppakamari https://kauppakamari.fi/ Kauppayhdistykset https://kauppayhdistys.fi/ 
FinnChamin verkkosivut palvelevat osoitteessa www.finncham.fi – artikkeleita maailmalta ja  
kotimaasta  
ATA carnet – tavaroiden väliaikaiseen vientiin, www.atacarnet.fi  
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  
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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 


