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AASIA, ARABIA
Suomalaisesta metsästä aasialaiseen ruokapöytään
Luonnonmarjat ovat pysytelleet alan tärkeimpinä tuotteina, ja niiden keruu on pääosin ulkomaisen
työvoiman varassa. Luonnontuotealan kehittymistä hidastavat alhaiset investoinnit ja vaatimaton
jalostusaste. Valtaosa luonnontuotealan 534 yrityksestä on mikroyrityksiä.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomalaisesta-metsasta-aasialaiseen-ruokapoytaan

Suomi korosti yhteistyötä EU:n ja Arabiliiton huippukokouksessa
”Aktiivisempi dialogi ja syvempi yhteistyö EU:n ja Arabiliiton välillä on tarpeen, jotta globaaleihin
haasteisiin voidaan puuttua tehokkaammin”, totesi pääministeri Juha Sipilä EU:n ja Arabiliiton
ensimmäisessä huippukokouksessa. Egyptin Sharm el-Sheikissä 24. ja 25. helmikuuta
kokoontuneet Euroopan ja Arabimaiden päämiehet etsivät keinoja vastata muun muassa
muuttoliikkeen, ilmastonmuutoksen ja terrorismin haasteisiin.
https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-korosti-yhteistyota-eu-n-ja-arabiliiton-huippukokouksessa

Turvallisuus edellä MENA-markkinoille
https://kauppakamari.fi/2019/05/07/turvallisuus-edella-mena-markkinoille/

ARABIEMIRAATIT
Dubain maailmannäyttelyyn lähdössä jo noin 100 suomalaista yritystä
Suomi osallistuu Arabiemiraattien isännöimään, Dubaissa 20.10.2020–10.4.2021 järjestettävään
maailmannäyttelyyn. Suomen Expo2020 -hankkeeseen on ilmoittautunut suuri joukko suomalaisia
yrityksiä ja yhteisöjä. Kumppanuuksia on yhteensä lähes 40 ja yrityksiä noin 100.
https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/627/173/2773f9a8e53962ec5df8165860a63d7b

JAPANI
EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus astuu voimaan helmikuussa
EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus astuu voimaan 1.2.2019. Yhdessä EU ja Japani
muodostavat 635 miljoonan kuluttajan markkinan ja vastaavat noin kolmasosasta maailman
bruttokansantuotteesta.
https://um.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/eu-n-ja-japanin-valinen-vapaakauppasopimus-astuu-voimaanhelmikuussa
https://kauppapolitiikka.fi/markkinat/nousevien-markkinoiden-japani/
https://kauppakamari.fi/2019/03/13/ovi-auki-japaniin/

KAMBODŽA
Suomi ja Kambodža allekirjoittivat lentoliikennesopimuksen
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja Kambodžan siviili-ilmailuministeri Mao Havannall
allekirjoittivat Suomen ja Kambodžan välisen lentoliikennesopimuksen 29. tammikuuta 2019
Helsingissä.
Sopimus mahdollistaa suorien lentojen ja jatkolentojen lisäksi niin sanotut code share -järjestelyt,
joiden avulla voidaan myydä lentoyhteyksiä Suomesta Kambodžaan joko suoraan tai välipisteiden
kautta. Maiden välillä ei vielä ole suoria lentoja.
www.lvm.fi/-/suomi-ja-kambodza-allekirjoittivat-lentoliikennesopimuksen-996668

KAZAKSTAN
Suomalaisosaamiselle kysyntää Kazakstanissa – uutena alana digitalisaatio
Kazakstan on Suomen suurin kauppakumppani Keski-Aasiassa. Kaupan luvut ovat melko
vaatimattomalla tasolla muutaman alamäkivuoden jälkeen, mutta kääntyneet nyt kasvuun. Kasvulle
on potentiaalia. Kazakstan pyrkii helpottamaan ulkomaisten yritysten toimintaa maassa muun
muassa erityistalousaluein ja verohelpotuksin. Yritysten tasavero on 20 % ja henkilövero 10 %.
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Kazakstanin markkinoilla toimii aktiivisesti noin 40 suomalaista yritystä.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/suomalaisosaamiselle-kysyntaa-kazakstanissa-uutena-alanadigitalisaatio

Tapahtumarikas talvi takana – ajankohtaiskatsaus Kazakstaniin
Kevät on jo hyvällä mallilla Kazakstanissa ja takana on kaiken kaikkiaan tapahtumarikas alkuvuosi.
Maaliskuussa maan pitkäaikainen presidentti Nursultan Nazerbajev ilmoitti erostaan ja sen
jälkimainingeissa pääkaupunki uudelleennimettiin Astanasta Nur-Sultaniksi.
Vienninedistämispuolella helmi-maaliskuun vaihteessa järjestetty Suomen ja Kazakstanin välinen
talouskomissio sekä sen yhteydessä pidetty bisnesfoorumi antoivat hyvän mahdollisuuden
suomalaisyritysten promootiolle maassa. Kauppavaihtokin on osoittanut pieniä elpymisen
merkkejä.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tapahtumarikas-talvi-takana-ajankohtaiskatsauskazakstaniin/384951

KIINA
Neljä suomalais-kiinalaista energia-alan pilottihanketta julkistettiin Kiinassa
Neljä suomalais-kiinalaista energia-alan pilottihanketta julkistettiin tasavallan presidentti Sauli
Niinistön 14.-15.1.2019 Kiinaan suuntautuvan valtiovierailun yhteydessä. Pilottihankkeet
keskittyvät puhtaan energiatuotannon, kaukolämmön ja -kylmän ratkaisuihin, älykkäisiin ja
joustaviin energiaratkaisuihin sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin.
Kiinan energiaministeriö julkisti pilottihankkeet tällä viikolla. Ne ovat energian Internet Lunanissa,
maalämmön hyödyntäminen Zhoukoussa, biomassan kaasutus hiilivoimalassa Huarunissa ja
mikroverkko Nanshassa. Näiden neljän hankkeen konkreettiset toimenpiteet käynnistyvät nyt
yhteistyössä kiinalaisten ja suomalaisten energia-alan yritysten ja toimijoiden välillä.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/nelja-suomalais-kiinalaista-energia-alan-pilottihanketta-julkistettiin-kiinassa

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvottelut herättivät toiveikkuutta
Maiden väliset kauppaneuvottelut käytiin Pekingissä 7.–9.1., missä etsittiin vastauksia maiden
välejä hiertäneisiin kysymyksiin. Alun perin kaksipäiväiseksi suunniteltuja neuvotteluja jatkettiin
yhdellä päivällä. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201902.pdf
Kiina keventää rahapolitiikkaansa
Keskuspankki ilmoitti laskevansa liikepankkien varantovaatimusta yhteensä 1 prosenttiyksiköllä
kahdessa erässä 15.1. ja 25.1. Toimi vapauttaa pankkien reservejä noin 1 500 mrd. juania (220
mrd. USD), mutta pankkisetorin likviditeetti kasvaa vain noin puolet tästä, sillä osa vapautuvista
varoista menee erääntyvien keskuspankkilainojen (MLF) takaisinmaksuun. Likviditeettiä on
tyypillisesti lisätty kiinalaisen uudenvuoden alla.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201902.pdf

Kiina lisää myös finanssipoliittista elvytystä
Talouskasvun hidastuminen on saanut kiinalaispäättäjät jälleen kerran lupaamaan rahapolitiikan
lisäksi myös finanssipoliittisia elvytystoimia. Budjettivajetta kasvatetaan ja paikallishallinto saa
lisätä budjetin ulkopuolista velkakirjarahoitusta.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201902.pdf

Kiinan linjaus EU-suhteista on entistä tiukempi
Kiinan hiljattain julkaisema uusi poliittinen linjaus suhteistaan Euroopan unioniin osoittaa, että EU
on Kiinalle tärkeä kumppani monilla aloilla. Huolestuttavaa on, että Kiina vaatii EU:ta entistä
tiukemmin kunnioittamaan sen ydinintressejä ja olemaan puuttumasta sen sisäisiin asioihin,
kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio vuoden ensimmäisessä FIIA
Comment -julkaisussa. Kallion mukaan uusi linjaus heijastelee Kiinan kasvavaa itsetietoisuutta,
jonka edessä EU:n on syytä pysyä maltillisena ja pysyä tiukkana omissa linjauksissaan.
https://www.fiia.fi/julkaisu/kiinan-uusi-eu-suhteiden-linjaus

Kiinan viennin ja tuonnin kasvu painui miinukselle joulukuussa
Alkusyksyn reippaan kasvun jälkeen ulkomaankaupan kasvu hidastui tuntuvasti jo marraskuussa.
Joulukuussa tavaraviennin dollariarvo painui 5 % ja tuonti lähes 8 % alle edellisen vuoden
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joulukuun arvon. Koko viime vuoden osalta viennin arvo oli kuitenkin 10 % ja tuonnin arvo 16 %
suurempi kuin vuonna 2017. Koko vuoden tavarakaupan ylijäämä pieneni vuoden 2017 noin 420
mrd. dollarista 352 mrd. dollariin. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201903.pdf
Kiinassa merkkejä työllisyystilanteen heikkenemisestä
Talouskasvun hidastumisen myötä myös työllisyystilanne näyttää heikentyvän. Vaikka viralliset
työttömyystilastot näyttävät kaupunkien työttömyysasteen pysyneen tasaisesti vajaassa 5
prosentissa, muut tiedot viittaavat työllisyystilanteen huonontuneen tuntuvasti kesän jälkeen.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201903.pdf

Kiinan kuluttajahintainflaatio pysytteli tasaisena viime vuonna
Vuonna 2018 kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 2,1 % edellisvuodesta, joten inflaatio pysytteli
maan johdon viime vuoden tavoitteeksi asettaman 3 prosentin ylärajan sisällä. Joulukuussa vuosiinflaatio oli 1,9 %. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201903.pdf
Kiinan talouskasvu hidastuu
Maan BKT:n vuosikasvu hidastui virallisten tilastojen mukaan viime vuonna aavistuksen 6,6
prosenttiin edellisen vuoden revisioidusta 6,8 prosentin kasvuluvusta. Viimeisellä neljänneksellä
vuosikasvun raportoitiin olleen 6,4 %. Näin huonoja kasvulukuja Kiina on raportoinut viimeksi
vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, kun globaali talouskriisi iski voimakkaimmillaan Kiinan
talouteen. Nimellisarvoltaan BKT kasvoi 9,7 % noin 90 000 mrd. juaniin (13 600 mrd. USD, 11 500
mrd. EUR). https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201904.pdf
Kiinan pankkilainakanta suhteessa BKT:hen jatkaa kasvuaan
Pankkilainakanta oli joulukuussa 13 % vuodentakaista suurempi. Rahapolitiikan keventäminen
viime vuonna ei ole välittynyt talouteen pankkilainauksen kiihtymisenä, sillä lainakannan kasvu on
keskuspankin tilastojen mukaan ollut 12–13 % vuodesta 2016 lähtien. Kasvu on kuitenkin selvästi
nopeampaa kuin nimellinen BKT:n kasvu (10 %). Viime vuoden lopussa pankkilainakanta oli 152 %
BKT:stä (137 000 mrd. juania, 20 000 mrd. USD).
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201904.pdf

Suurissa kiinalaiskaupungeissa asuntojen hinnat laskivat viime vuoden lopulla
Sekä Kiinan tilastoviraston että Soufun asuntojen välitysportaalin tilastojen mukaan Pekingissä,
Shenzhenissä ja Guangzhoussa asuntojen keskimääräiset neliöhinnat kääntyivät laskuun
loppuvuoden aikana. Shanghaissa hinnat laskivat lähes koko vuoden. Laskusta huolimatta
hintataso suurissa kaupungeissa on edelleen erittäin korkea suhteessa tulotasoon.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201904.pdf

Kiinassa yritysten velkakirjalainojen liikkeellelaskut kasvoivat jälleen viime vuonna
Keskuspankin tilastojen mukaan viime vuoden lopussa maassa oli liikkeellä yhteensä 86 000 mrd.
juanin edestä joukkovelkakirjoja (12 500 mrd. dollaria, 96 % per BKT). Velkakirjalainojen kanta
kasvoi 16 % edellisvuodesta ja bondeja laskettiin liikkeeseen 7 % edellisvuotta enemmän.
Yritysten joukkovelkakirjojen uudet liikkeeseenlaskut kasvoivat viime vuonna lähes 40 %, kun ne
supistuivat yli 30 % vuonna 2017.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201905.pdf

Kiinan markkinat avautumassa ulkomaisille luottoluokittajille
Kiinan keskuspankki antoi tammikuun lopulla amerikkalaiselle luottoluokittaja S&P Globalille luvan
aloittaa velkakirjojen luottoluokituksen Kiinan pankkien välisillä markkinoilla. Myös luottoluokittajat
Moody’s sekä Fitch ovat hakemassa toimilupaa Manner-Kiinan markkinoille.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201905.pdf

Venezuelan tilanne aiheuttaa päänvaivaa Kiinalle ja Venäjälle
Venezuelan katastrofaalisen taloustilanteen ja poliittisen umpikujan keskellä oppositiojohtaja Juan
Guaidó julistautui 23. tammikuuta maan väliaikaiseksi presidentiksi haastaen näin tammikuun
alussa toisen presidenttikautensa aloittaneen Nicolas Maduron. Yhdysvallat ja monet muut
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keskeiset maat ovat jo tunnustaneet Guaidón, kun taas Kiina ja Venäjä seisovat nykyhallinnon
takana. Venezuela on tarjonnut niille strategisen jalansijan latinalaisessa Amerikassa ja
vastapainoksi ne ovat rahoittaneet maata runsaasti.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201905.pdf

Kiina jatkaa rahoitusmarkkinoidensa avaamista, mutta pääomaliikkeitä maasta ulos
rajoitetaan edelleen tiukasti
Tammikuun lopulla Kiinan arvopaperivalvontakomissio (CSRC) julkaisi lakiluonnoksen, jonka
tavoitteena on lisätä maahan virtaavia ulkomaisia arvopaperisijoituksia. Luonnoksen mukaan
nykyistä sijoitusten kiintiöjärjestelmää yksinkertaistetaan, lupamenettelyä helpotetaan ja
sijoitusinstrumenttien valikoimaa laajennetaan.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201906.pdf

Kiina sallii uusia velkainstrumentteja pankkien pääomien ja lainanannon lisäämiseksi
Keskuspankki ja pankkisektorin sääntelyviranomainen (CBIRC) sallivat tammikuussa liikepankkien
laskea liikkeelle ns. jatkuva lainoja (perpetual bonds). Bank of China laski 25.1. liikkeeseen
ensimmäisen tällaisen lainan arvoltaan 40 mrd. juania (6 mrd. USD).
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201906.pdf

Kiinan väestö kaupunkilaistuu ja vanhenee
Maan tilastoviraston mukaan Kiinan väkiluku oli viime vuoden lopussa 1 395 miljoonaa.
Edellisvuodesta väestö kasvoi vain 0,4 % eli 5,3 miljoonalla hengellä. Kasvuvauhti oli hitainta sitten
1960-luvun alun nälkävuosien.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201907.pdf

Joissakin kiinalaisprovinsseissa BKT:n kasvu jäi selvästi tavoitteesta vuonna 2018
Kiinan tilastoviraston mukaan BKT:n reaalinen kasvu jäi Sisä-Mongoliassa, Liaoningissä, Jilinissä,
Hainanilla ja Chongqingissä yli 1 prosenttiyksikön niiden asettamaa tavoitetta hitaammaksi. Näillä
alueilla talous kasvoi virallisten tilastojen mukaan 4–6 % vuotta aiemmasta. Useimmilla alueilla
BKT kasvoi osapuilleen niiden tavoitteen mukaisesti. Kahden provinssin (Heilongjiang ja Tiibet)
BKT-tilastoja ei ole vielä julkaistu.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201907.pdf

Kiinan valuuttavarannon arvossa vain vähäisiä muutoksia vuoden 2016 jälkeen
Tammikuun lopussa Kiinan keskuspankin virallisten ulkomaisten varantojen arvo oli 3 186 mrd.
dollaria. Ylivoimaisesti suurin osa (97 %) varannoista koostuu valuuttavarannosta eli
valuuttamääräisiin velkakirjoihin tehdyistä sijoituksista. Kullan osuus kokonaisvarantojen arvosta
on runsaat 2 % ja muiden erien alle 1 %. Kiina ei ilmoita valuuttavarantonsa valuuttajakaumaa.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201907.pdf

Kiinan vaihtotaseen ylijäämä lähes katosi viime vuonna
Vaihtotaseen ylijäämä oli viime vuonna enää 0,4 % BKT:stä, kun se edellisenä vuonna oli 1,3 %.
Rahassa mitattuna vuoden 2018 vaihtotaseen ylijäämä oli 50 mrd. dollaria, kun tavarakaupan
ylijäämä oli noin 400 mrd. dollaria, palvelukaupan alijäämä noin 300 mrd. dollaria ja muiden erien
alijäämä noin 50 mrd. dollaria.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201908.pdf

Kiinassa myönnettiin ennätysmäärä lainoja tammikuussa
Keskuspankin tilastojen mukaan juanmääräisten pankkilainojen kanta kasvoi tammikuussa 3 230
mrd. juanilla (480 mrd. USD) eli 13,4 % vuodentakaisesta. Pankkilainaus on tammikuussa
tyypillisesti loppuvuotta huomattavasti suurempaa, ja tänä vuonna keskuspankki vielä kehotti
liikepankkeja lainanannon ripeään kasvattamiseen.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201908.pdf

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvottelut jatkuvat
Viime viikolla (14.–15.2.) varapääministeri Liu He ja kauppaedustaja Robert Lighthizer valmistelivat
Pekingissä yhteisymmärryspöytäkirjaa, joka voisi toimia pohjana presidenttien myöhemmin
allekirjoittamalle kauppasopimukselle. Osapuolet vahvistivat edistystä tapahtuneen, mutta mitään
konkreettisia tuloksia ei ole julkaistu. Neuvottelut ovat jatkuneet tällä viikolla Washingtonissa.
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EU vahvistaa kiinalaisinvestointien seurantaa
EU:n parlamentti hyväksyi 14.2. suurella enemmistöllä uudet säännöt, jotka vahvistavat
kolmansien maiden yritysten EU-alueen strategisille sektoreille tekemien sijoitusten
ennakkovalvontaa. Uudet säännöt tulevat voimaan lokakuussa 2020.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201908.pdf

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluille lisäaikaa
Kiinan ja Yhdysvaltojen pääneuvottelijat jatkoivat sopimuksen valmistelua viime viikolla
Washington DC:ssä, ja tällä viikolla keskustelut ovat jatkuneet virkamiestasolla. Sopimuksen
saamiseksi presidentti Trump on antanut neuvotteluille lisäaikaa eikä kiinalaistuotteille aseteta
Trumpin aiemmin uhkaamia lisätulleja ainakaan vielä maaliskuun alussa. Uutta takarajaa ei
neuvotteluille ole asetettu. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201909.pdf
Kiinalainen paikallishallinnon alumiinituottaja ajautui maksukyvyttömäksi
Qinghai Provincial Investment Group (QPIG) jätti perjantaina 22.2. maksamatta 11 milj. dollarin
korkomaksut, jotka liittyvät sen 300 milj. dollarin velkakirjaan. Yrityksen pääomistaja on läntinen
Qinghain provinssi. Kiinalaisen valtionyrityksen ajautuminen maksukyvyttömäksi ulkomaisten
bondimaksujen osalta on täysin poikkeuksellista ja kertoo maan tilanteen muutoksesta.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201909.pdf

Kiinan kasvun hidastuminen ja kauppasota kurittavat Hongkongin taloutta
Pienen avoimen ja Manner-Kiinasta hyvin riippuvaisen Hongkongin talouden BKT:n kasvoi viime
vuoden viimeisellä neljänneksellä vain 1,3 % vuotta aiemmasta. Kasvu on hidastunut nopeasti,
sillä vielä kolmannella neljänneksellä BKT kasvoi lähes 3 % ja viime vuoden alkupuolella kasvu oli
yli 4 %. Koko vuoden kasvu oli 3 %. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201909.pdf
Kiinan kansankongressi alkoi talousongelmista varoittelulla ja uusien kasvutavoitteiden
esittelyllä Vuosittaisen kansankongressin avajaispäivänä (5.3.) pääministeri Li Keqiang esitteli
kansanedustajille hallituksen tämän vuoden työohjelman ja siihen sisältyvät tavoitteet.
Pääministerin mukaan taloustilanne on vaikea. Hallitus kuitenkin tavoittelee odotetusti 6,0–6,5
prosentin BKT:n kasvua, minkä lähes 3 000 edustajan lainsäädäntövaltaa muodollisesti edustavan
kansankongressin on määrä hyväksyä.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201910.pdf

Kiinalaisturistien määrät jatkavat kasvuaan
Kulttuuri ja matkailuministeriön mukaan kiinalaiset tekivät viime vuonna 150 miljoonaa
ulkomaanmatkaa, 15 % enemmän kuin vuonna 2017. Matkailijoiden ulkomailla käyttämä
rahamäärä kasvoi maksutasetilastojen mukaan 8 % 277 mrd. dollariin.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201910.pdf

Suomen vienti Kiinaan veti hyvin viime vuonna
Suomen tullin tilastojen mukaan Suomen tavaravienti Kiinaan oli viime vuonna 3,5 mrd. euroa
(+4 %). Vienti oli vahvalla lähes 6 prosentin kasvutrendillä tammi-marraskuussa, mutta notkahti
pahasti joulukuussa (-15 % vuotta aiemmasta) lähinnä sellun viennin supistuttua. Kiinaan
suuntautui 5,5 % viennistä ja se oli viidenneksi tärkein vientimarkkina Saksan, Ruotsin,
Yhdysvaltojen ja Alankomaiden jälkeen. Tavaratuonti oli 4,6 mrd. euroa (+1 %). Kiinan osuus
Suomen tavaratuonnista oli 7 % ja se oli neljänneksi tärkein tuontimaa Saksan, Venäjän ja Ruotsin
jälkeen. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201910.pdf
EU perää vastavuoroisuutta ja nykyistä tasapainoisempaa Kiina-suhdetta
EU komission tiistaina 12.3. julkaisema tiedonanto ”EU-China – A strategic outlook” kertoo kovista
paineista terävöittää unionin Kiina-politiikkaa. Ulkomaankauppaa ja taloutta koskevat ehdotukset
ovat monilta keskeisiltä osilta yhdensuuntaiset sen kanssa, mitä Yhdysvallat vaatii meneillään
olevissa kauppaneuvotteluissa Kiinalta.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201911.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_fi.htm
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Kiinan ulkomaankauppa supistui tammi-helmikuussa
Tullin mukaan tavaravienti oli tammi-helmikuussa 350 mrd. dollaria eli 5 % pienempi kuin vuotta
aiemmin. Tuontia kertyi 310 mrd. dollaria ja se supistui lähes 3 %. Ulkomaankaupan ylijäämä
supistui 10 mrd. dollaria vuotta aiemmasta ja oli 40 mrd. dollaria. Juaneissa mitattuna sekä vienti
että tuonti olivat tammi-helmikuussa suurin piirtein saman suuruisia kuin vuosi sitten.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201911.pdf

Kiinan ja Venäjän aseviennin kasvu muita suuria asetoimittajia hitaampaa
Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen SIPRIn tuoreen asekauppaa koskevan
selvityksen mukaan kansainvälisen asekaupan määrä oli viisivuotiskaudella 2014–2018 vajaat 8 %
suurempi kuin vuosina 2009–2013. Yhdysvallat (osuus 36 %), Venäjä (21 %), Ranska (7 %),
Saksa (6 %) ja Kiina (5 %) kattoivat maailman aseviennistä kolme neljäsosaa.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201911.pdf

BOFIT Kiina-ennuste 2019–2021 / 1
Viime vuonna Kiinan talouskasvu heikkeni ja hidastuminen on jatkunut kuluvana vuonna. Hallitus
on vastannut tilanteeseen lisäämällä elvytystä entisestään. Jo ennestään löysä talouspolitiikka ja
erittäin korkea velka-aste asettavat kuitenkin rajoja elvytykselle. Kiinan ja Yhdysvaltojen
kauppasodan myötä talouteen liittyvät epävarmuudet ovat kasvaneet. Heikentyneen
suhdannenäkymän ohella odotettua talouskasvua painavat rakenteelliset tekijät kuten demografia
ja se, että talousuudistukset on jätetty viime vuosina taka-alalle. Talouskasvun odotetaan jatkavan
hidastumista ennustejaksolla, mutta pysyttelevän maailmantalouden kasvuvauhtia nopeampana.
Riski talouskasvun nopealle heikkenemiselle on lisääntynyt selvästi. Epäluotettavat viralliset BKTtilastot vaikeuttavat todellisen tilannekuvan hahmottamista.
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/16069
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/16069

Vastavuoroisuuden puute hiertää ulkomaita Kiinan avautumiskehityksessä
Kiina juhli joulukuussa maan reformi- ja avautumiskehityksen 40-vuotispäivää. Avautumisen ja
uudistusten kiihdyttämän kasvun myötä Kiina on noussut hätkähdyttävän nopeasti maailman
toiseksi suurimmaksi taloudeksi, ja kiinalaisten tulotaso on Maailmanpankin luokittelussa ylempää
keskitasoa. Kiinan kulutustuotemarkkinat ovat jo maailman suurimmat ja kasvattavat edelleen
merkitystään tulojen nopean kasvun myötä. Monissa hyödykkeissä, kuten autoissa, Kiinan
markkina on jo huomattavasti Yhdysvaltoja suurempi.
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2019/vastavuoroisuuden-puute-hiertaa-ulkomaita-kiinan-avautumiskehityksessa/

Kiinan alkuvuoden talousluvut kertovat kasvun hidastumisesta
Maan tilastoviraston mukaan teollisuustuotannon vuosikasvu hidastui tammi-helmikuussa 5,3
prosenttiin, kun viime vuoden vastaavaan aikaan se oli yli 7 %.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201912.pdf

Kiinan hyväksyi kiireellä uuden ulkomaalaisia investointeja koskevan lain
Kiinan kansankongressin viimeisenä istuntopäivänä (15.2.) hyväksytyn lain tarkoitus on turvata
ulkomaisten yritysten liikesalaisuudet, estää teknologian pakkosiirrot sekä taata ulkomaisille
yrityksille yhtäläinen markkinoillepääsy kotimaisten yritysten kanssa. Uusi laki tulee voimaan
vuoden 2020 alusta.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201912.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf

Amur-joen ylittävät uudet sillat otettaneen käyttöön pian
Tyyneenmereen laskeva Amur ja sen sivujoet muodostavat Kaukoidässä Venäjän ja Kiinan
välisen, noin 4 000 kilometrin pituisen rajan. Harvoja kulkuyhteyksiä parantaakseen maat alkoivat
vuonna 2014 rakentaa rautatiesiltaa rajajoen yli. Kiinan osuus valmistui vuonna 2016, mutta
Venäjän osuus yhdistyi siihen vasta maaliskuussa 2019. Silta otettaneen käyttöön myöhemmin
tänä vuonna. Lisäksi vuonna 2016 maat alkoivat rakentaa rajajoen yli moottoritiesiltaa. Sen on
määrä valmistua ensi vuonna. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201914.pdf
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Kiinan julkisen talouden budjettivaje ennallaan, tulopuolen toteutuminen tiukoilla
Maaliskuussa kansankongressi hyväksyi finanssiministeriön vuodelle 2019 laatiman budjetin.
Keskus- ja paikallishallintojen tulojen odotetaan yltävän yhteensä 19 250 mrd. juaniin (2 500 mrd.
euroa, arviolta vajaa 20 % BKT:stä) ja menojen 23 520 mrd. juaniin (arviolta 24 % BKT:stä). Vaje
olisi 4 270 mrd. juania eli 4,3 % BKT:stä. Budjetoitu alijäämä suhteessa BKT:hen on vain hivenen
suurempi kuin viime vuoden toteutunut alijäämä. Luvuissa ei ole mukana tulot, jotka on budjetoitu
otettavaksi rahastoista. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201914.pdf
Kiinan valtion ja politiikkapankkien velkakirjat lisättiin kansainväliseen indeksiin
Bloomberg Barclays lisäsi 1.4. lähtien Manner-Kiinassa liikkeelle laskettuja juanmääräisiä
velkakirjoja Global Aggregate -indeksiinsä. Kiinalaisbondien paino indeksissä nousee 20
kuukauden aikana vaiheittain 6 prosenttiin. Juanmääräisiä velkakirjoja otettiin mukaan myös
kahteen muuhun Bloomberg Barclaysin bondi-indeksiin. Tähän asti kiinalaisbondeja ei ole
sisällytetty globaaleihin indekseihin.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201914.pdf

Suorien sijoitusten virta Kiinasta pieneni jälleen viime vuonna, myös sijoitukset EU-maihin
laskivat Kiinan kauppaministeriön mukaan suorien sijoitusten virta Kiinasta ulos oli viime vuonna
130 mrd. dollaria, mikä on 18 % vuotta 2017 vähemmän. Sijoitusten ulosvirta jäi hieman
pienemmäksi kuin ulkomaisten suorien sijoitusten virta Kiinaan, joka oli 138 mrd. dollaria.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201913.pdf

Kiinan osuus kansainvälisistä patenttihakemuksista jo lähellä Yhdysvaltojen osuutta
YK:n alaisen Maailman tekijänoikeusjärjestö WIPOn mukaan vuonna 2018 jätettiin kaikkiaan
253 000 PCT-patenttiyhteistyösopimuksen mukaista kansainvälistä patenttihakemusta. Tämä on
4 % enemmän kuin vuonna 2017. Pienestä laskusta huolimatta hakemuksia tuli edelleen eniten
Yhdysvalloista ja sen osuus kaikista PCT-hakemuksista painui aavistuksen 22 prosenttiin. Kiinasta
tulleiden hakemusten määrä kasvoi 9 % ja sen osuus nousi 21 prosenttiin.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201913.pdf

Suomi ja Kiina uusivat teknologiakaupan yhteistyöasiakirjan
Kiinan kauppaministeriön MOFCOM:n varaministeri Wang Bingnan ja TEM:n kansliapäällikkö Jari
Gustafsson uusivat alun perin vuonna 2014 solmitun yhteistyöasiakirjan (Memorandum of
Understanding). Asiakirjan tavoitteena on vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä teknologiaalan kaupan lisäämiseksi Suomen ja Kiinan välillä.
TEM Uutiskirje 11.4.2019

Kiinan kommunistipuolue tavoittelee yhtenäisyyttä kiinalaistamalla historiaa, uskontoja ja
vähemmistöjä
Kiinan kommunistipuolueen pitkän tähtäimen tavoite on yhtenäinen Kiina. Vaikka maa on
perustuslain mukaan monikansallinen valtio, on puolue viime vuosina pyrkinyt luomaan yhtenäistä
Kiinan kansakuntaa kiinalaistamalla vähemmistöjen historiaa, kulttuuria ja uskontoja. Seuraukset
ovat tuntuvimpia Xinjiangin maakunnassa, ja vähemmistökansallisuuksien kiinalaistaminen saattaa
tulevaisuudessa olla uusi kompastuskivi Kiinan suhteissa länsimaihin.
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-sinification-of-china

Kiinan raportoima BKT-kasvu jatkui tasaisena suurista kuukausivaihteluista huolimatta
Kokonaistuotanto kasvoi 1. neljänneksellä virallisten tilastojen mukaan 6,4 % vuodentakaisesta eli
samaa vauhtia kuin edellisellä neljänneksellä. Ilmoitettu kasvu oli odotettua nopeampaa, sillä
odotuksia painoivat tammi-helmikuun heikot indikaattoritiedot, vaikka maaliskuulle osattiin jo
odottaa piristymistä. BKT-kasvun äärimmäinen tasaisuus ei kuvaa talouden todellista kehitystä,
vaan heijastaa pikemminkin virallisia kasvutavoitteita.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201916.pdf

Kiinan vienti piristyi maaliskuussa, mutta tuonnin kasvu oli edelleen miinuksella
Kiinan viennin arvo (552 mrd. USD) oli tammi-maaliskuussa vain runsaan prosentin suurempi kuin
vuosi sitten, vaikka maaliskuussa sen kasvu kiihtyikin 14 prosenttiin. Tuonnin arvo (475 mrd. USD)
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laski alkuvuonna 5 % vuodentakaisesta, ja maaliskuussa tuonti jäi lähes 8 % vuodentakaista
pienemmäksi. Alkuvuoden tavarakaupan ylijäämä oli 76 mrd. dollaria, kun viime vuonna
vastaavaan aikaan ylijäämää kertyi 45 mrd. dollaria.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201916.pdf

Kiinan pääomavirrat suunnilleen tasapainossa vuonna 2018
Maksutasetilastojen mukaan vaihtotaseen pienen ylijäämän lisäksi myös rahoitustase oli viime
vuonna ylijäämäinen. Suoria sijoituksia virtasi Kiinaan 204 mrd. dollaria, kun niiden virta Kiinasta
ulos oli 97 mrd. dollaria. Ulkomaisia portfolio- eli arvopaperisijoituksia tehtiin Kiinaan selvästi
vuosia 2016 ja 2017 enemmän, kun taas Kiinan portfoliosijoitukset ulkomaille vähenivät
merkittävästi. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201916.pdf
Kiina julkaisi Greater Bay Area -suunnitelmansa – tavoitteena linkittää Hongkong, Macao ja
Helmijoen suiston suurkaupungit maailmanluokan innovaatio- ja teknologiakeskittymäksi
Kiinan keskushallinto, Hongkong ja Macao julkaisivat maanantaina 18.2.2019 kauan odotetun
toimintasuunnitelmansa koskien etelä-Kiinaan Helmijoen suiston alueelle luotavaa Greater Bay
Area (GBA) -aluetta. GBA:n tarkoituksena on luoda maailmanluokan talous- teknologia- ja
innovaatiokeskittymä, joka haastaa vastaavat alueet maailmalla (esim. Piilaakso, Suur-Tokio, New
York).
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kiina-julkaisi-greater-bay-area-suunnitelmansa-tavoitteenalinkittaa-hongkong-macao-ja-helmijoen-suiston-suurkaupungit-maailmanluokan-innovaatio-ja-te/384951

Hongkongin koulutuspolitiikka ja opetusalan yhteistyönäkymät
Suomalaisen koulutuksen maine tunnetaan Hongkongissa, ja Hongkongin puolelta on selkeä
kiinnostus Suomen koulutusjärjestelmää – ja tarjontaa kohtaan. Erityisesti suomalainen
opettajakoulutus, varhaiskasvatus, oppilaskeskeinen ja holistinen peruskoulujärjestelmä,
tiedeaineiden opetus sekä ICT-pohjaiset opetus- ja oppimisratkaisut kiinnostavat. Suomalainen
varhaiskasvatustarjonta lienee Hongkongissa helpoiten kaupallistettavissa. Suomalaiset tutkinnot
ja Suomi opintomatkakohteena kiinnostavat myös.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/hongkongin-koulutuspolitiikka-ja-opetusalanyhteistyonakymat/384951

"Kaikki tehtaat eivät siirtyneetkään Kiinasta Kaakkois-Aasiaan? " - kolme suomalaisyritysten
tehtaan avaamista ja yksi peruskiven muuraus Team Finland Shanghain alueella
Stora Enso China, Kemppi Oy ja Sammet Dampers Oy avasivat tehtaat loppuvuodesta 2018 Team
Finland Shanghain toiminta-alueella. Tammikuussa 2019 juhlistettiin peruskiven muurausta
Metson tehtailla. Vaikka Kiinan liiketoimintaympäristö on kiristynyt ja tehdastuotantoa on valunut
Kiinasta Kaakkois-Aasiaan, on Kiina edelleen kiinnostava markkina suomalaisyrityksille.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/-kaikki-tehtaat-eivat-siirtyneetkaan-kiinasta-kaakkoisaasiaan-kolme-suomalaisyritysten-tehtaan-avaamista-ja-yksi-peruskiven-muuraus-team-finland-shan/384951

Kiinan sähköisen kaupan buumi jatkuu - "kiinalaisia ratkaisuja" tarjolla myös globaalisti
Kiinan sähköinen kauppa jatkaa kasvuaan. Kiinasta on tullut maailman toiseksi suurin
verkkokaupan markkina Yhdysvaltojen jälkeen ja sen uskotaan ohittavan Yhdysvallat
lähitulevaisuudessa. Kiinan kasvava keskiluokka haluaa tehdä ostoksensa vaivattomasti ja janoaa
ulkomaisia brändejä ja tuotteita kuten kosmetiikkaa, ruokaa, lastentarvikkeita ja vaatteita, ajaen
sähköisen kaupan ja siihen liittyvien palveluiden kuten pikatoimitusten ja mobiilimaksamisen
kehitystä. https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kiinan-sahkoisen-kaupan-buumi-jatkuu/384951

Macao haluaa monipuolistaa talouttaan ja kehittää sosiaaliturvaa, liikennettä,
ympäristönsuojelua ja innovaatioita
Hongkongin tapaan Macaon erityishallintoalueen toimintasuunnitelma julkaistaan vuosittaisessa
linjapuheessa. Verovuoden 2019 suunnitelma sisältää paljon samoja teemoja kuin Hongkongilla, ja
Suomen kannalta kiinnostavia fokuksia ovat etenkin koulutus, ympäristö sekä innovaatiot ja
teknologia.
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https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/macao-haluaa-monipuolistaa-talouttaan-ja-kehittaasosiaaliturvaa-liikennetta-ymparistonsuojelua-ja-innovaatioita/384951

Hongkongin hallinnon suunnitelmat tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisyrityksille ja
muulle yhteistyölle
Hongkongin hallinnon poliittiset suunnitelmat esitellään vuosittain hallintojohtajan linjapuheessa.
Lokakuun 2018 linjapuhe piti sisällään useita kehityshankkeita ja tavoitteita, joita Suomi ja
suomalaisyritykset voivat hyödyntää yhteistyön tiivistämisessä. Esillä ovat olleet etenkin
rakentaminen, innovaatiot ja teknologia, älykäs kaupunki, koulutus sekä ympäristön tilan
parantaminen.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/hongkongin-hallinnon-suunnitelmat-tarjoavatmahdollisuuksia-suomalaisyrityksille-ja-muulle-yhteistyolle/384951

Suomalaiset pk-yritykset pärjäävät hyvin Kiinan-markkinoilla
Vaikka Kiinan talous on hienoisessa laskusuhdanteessa, suomalaiset yritykset pärjäävät
kertomansa mukaan Kiinan-markkinoilla verraten hyvin, sanoo Finnveran aluepäällikkö Mika
Relander. Cleantech- ja ict-aloilla näkymät ovat hyvät. Myös uusi laki ulkomaisista investoinneista
voi avata uusia mahdollisuuksia – mutta tuoda myös uusia velvollisuuksia.
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/suomalaiset-pk-yritykset-parjaavat-hyvin-kiinan-markkinoilla

Vientitakuiden kysyntä herännyt Kiinan-kaupassa – Syiden ymmärtäminen voi parantaa
vientiyritysten mahdollisuuksia
Kiina on vahvasti maailmanpolitiikan ja -talouden keskiössä ja Suomellekin tärkeä vientimaa, mutta
vientitakuiden kysynnässä tämä ei ole tähän saakka juuri näkynyt. Nyt vientitakuiden kysyntä
Kiinan markkinoilla on herännyt kasvuun. Tilanteen ymmärtäminen voi parantaa suomalaisten
vientiyritysten mahdollisuuksia menestyä Kiinan-markkinoilla. Siksi Finnvera lähtee selvittämään
taustatekijöitä paikan päälle.
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/vientitakuiden-kysynta-herannyt-kiinan-kaupassa-syiden-ymmartaminen-voiparantaa-vientiyritysten-mahdollisuuksia

Kasvava Kiina kiehtoo yhä suomalaisyrityksiä
Kiinan markkinat ja sen muutokset kiinnostavat suomalaisia yrityksiä yhä enemmän. EU-maista
Suomi on 11 miljardilla yksi tärkeimmistä ulkomaisista investoijista Kiinassa. Ja Kiinan 7 miljardin
investoinnit Suomeen sekä kasvava turismi tekevät Kiinasta Suomelle entistäkin kiinnostavamman
kauppakumppanin. Perinteisessä tavarakaupassa Kiina on noussut jo 5. sijalle Suomen viennissä
ja 4. sijalle Suomen tuonnissa. ETLA:n Suomi globaaleissa arvoketjuissa – tutkimuksen mukaan
Kiinan ja USA:n merkitys suomalaisten vientituotteiden loppumarkkinana on erittäin keskeinen.
Siksi Suomelle on hyvin tärkeätä, miten EU-Kiina –suhteet kehittyvät ja miten Suomi pystyy myös
kahdenvälisesti kehittämään yhteistyötä. Keskuskauppakamari on myös aktiivinen asiassa eri
tavoin. https://kauppakamari.fi/2019/04/09/kasvava-kiina-kiehtoo-yha-suomalaisyrityksia/
Hongkong – mahdollisuuksien kaupunki
Korkeat pilvenpiirtäjät maalaavat siluetin Aasian elinkeinoelämän keskukselle – Hongkongille.
Siluetista huokuu elinvoimainen ja mahdollisuuksia täynnä oleva kaupunki. Hongkong on noin
seitsemän miljoonan asukkaan muodostama kaupan ja teknologian keskus. Länsimaisten
ominaispiirteidensä ja toimivan infrastruktuurinsa vuoksi Hongkongissa on suomalaiselle yritykselle
hyvät laajentumisen mahdollisuudet.
Tässä artikkelissa Finnish Chamber of Commerce in Hong Kongin, eli tuttavallisimmin FinnCham
HK:n toiminnanjohtaja Gitta Hägg-Lundvall ja artikkelin kirjoittaja FinnCham HK:n kaupallinen ja
juridinen neuvonantaja Olli Isoaho nostavat esiin mahdollisuuksia, joita Hongkong suomalaisille
yrityksille tarjoaa. https://kauppakamari.fi/2019/02/27/honkong-mahdollisuuksien-kaupunki/
Kiina ajaa YK:ssa omia etujaan palvelevaa vaihtoehtoista ihmisoikeusjärjestelmää
Kiina on viime vuosina aktivoitunut YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Se ei vain tyydy estämään
kansainvälistä ihmisoikeuksien valvontaa, vaan pyrkii vesittämään ihmisoikeusjärjestelmää
tuomalla esiin omia etujaan palvelevaa vaihtoehtoista ihmisoikeuskäsitteistöä. Säilyttääkseen
oman poliittisen järjestelmänsä ja kansallisen koskemattomuutensa, Kiina edistää
vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön perustuvaa hallintomallia, jossa ihmisoikeuksien rikkojia ei
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valvota ja syytellä, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katja Creutz uusimmassa
FIIA Briefing Paper -julkaisussa. https://www.fiia.fi/julkaisu/chinas-challenge-to-human-rights
Trumpin uudet tullikorotukset varjostavat Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluja
Yhdysvaltojen kauppaedustajan toimisto ilmoitti keskiviikkona (8.5), että se korottaa syyskuussa
asettamansa 10 prosentin lisätullit kiinalaistavaroiden tuonnille (vuositasolla 200 mrd. USD) 25
prosenttiin perjantaina (10.5.). Kiina on luvannut vastatoimia, jos Yhdysvallat toteuttaa tullien
korotukset. Viimeisten käänteiden vaikutus kauppaneuvottelujen jatkoon jää nähtäväksi, sillä
maiden pääneuvottelijoiden on määrä jatkaa keskusteluja tänään (9.5.) Washingtonissa.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201919.pdf

Kiinan tavaratuonti piristyi huhtikuussa
Kiinan tullin mukaan tavaratuonti oli huhtikuussa 180 mrd. dollaria. Tuonnin kasvu piristyi 4
prosenttiin vuotta aiemmasta, kun se oli supistunut tammi-maaliskuussa lähes 5 %. Keskeisten
raaka-aineiden tuonnin arvo kasvoi huhtikuussa 15 % edellisvuodesta ja muiden tavaroiden tuonti
prosentin. Koneiden ja sähkölaitteiden tuonti (kattaa yli 40 % Kiinan tuonnista) supistui
huomattavasti hitaammin huhtikuussa (-3 %) kuin tammi-maaliskuussa (-8 %).
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201919.pdf

Kiina esitteli uusia toimia rahoitusmarkkinoiden avaamiseksi
Pankki- ja vakuutusvalvontakomission (CBIRC) pääjohtaja Guo Shuqing kertoi toimista toukokuun
alussa. Pankkisektorilla omistusosuusrajoituksista ja ulkomaisten yritysten kokovaatimuksista
tullaan luopumaan, eikä ulkomaisten pankkien tarvitse enää hakea lupaa juanmääräisen
rahoituksen välittämiseen. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201919.pdf

ETELÄ- KOREA
Nopealiikkeinen Etelä-Korea janoaa innovaatioita – Suomesta löytyy haluttua osaamista
Yli 50 miljoonan asukkaan Etelä-Korea on taloudellinen ihme, joka on kasvanut viimeisen 30–40
vuoden aikana kehittyvästä valtiosta maailman 11. suurimmaksi taloudeksi. Etelä-Korean
suomalaisyrityksille tarjoamista mahdollisuuksista keskusteltiin 18.3. järjestetyssä Team Finland
Talks -webinaarissa.
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/nopealiikkeinen-etela-korea-janoaa-innovaatioita-suomesta-loytyy-haluttuaosaamista

SINGAPORE
EU:n ja Singaporen kauppasopimus etenee hyvin
EU:n ja Singaporen välistä kaupankäyntiä helpottavat kauppa- ja sijoitussopimukset ovat saaneet
Euroopan parlamentin hyväksynnän. Parlamentti on antanut hyväksyntänsä myös samaan
pakettiin kuuluvalle kumppanuus- ja yhteistyösopimukselle. EU-parlamentin hyväksynnän jälkeen
Singaporen on vielä saatettava päätökseen omat sisäiset menettelynsä ja kaikkien EU-maiden on
ratifioitava kokonaisuuteen kuuluva sijoitussuojasopimus omien kansallisten menettelyjensä
mukaisesti. Suomen kauppa Singaporen kanssa on vahvasti ylijäämäistä. Tuotteitaan ja
palvelujaan Singaporeen vie yhteensä 722 suomalaisyritystä yhteensä 196 miljoonan euroa
edestä, kun taas tuonnin arvo Singaporesta Suomeen on 76 miljoonaa euroa.
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 21. helmikuuta 2019
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-906_fi.htm

Miksi Singapore tekee kaiken paremmin kuin me?
Singapore, tuo väestömäärältään Suomen kokoinen kaupunkivaltio, on erittäin kiintoisa verrokki
kasvupolitiikan kannalta: maan talouskasvu on vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen yli kolme
prosenttia, elinkeinoelämä kukoistaa ja työllisyysastekin huitelee meidän pitkän aikavälin
tavoitteessa 80 prosentissa. https://tem.fi/blogi/-/blogs/miksi-singapore-tekee-kaiken-paremmin-kuin-me-
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Singaporen kiinnostus kiertotaloutta kohtaan kasvaa
Singapore on vihdoin ottamassa ensiaskeliaan kohti kestävämpää kehitystä ja kiertotaloutta.
Luonnonvarojen ylenpalttinen käyttö ja jätteen nopeasti kasvava määrä ovat vihdoin herättäneet
kansalaiset ja hallituksen, sillä ainoa jätteen täyttöpaikka, Semakau-saari, tulee täyttymään ennen
aikojaan. Kiertotalouteen ja tulevaisuuden ratkaisuiden kehittämiseen ja innovaatioihin on varattu
miljardien dollareiden varat.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/singaporen-kiinnostus-kiertotaloutta-kohtaankasvaa/384951

Singaporen matka maailman huippujen joukkoon
Singapore on Kaakkois-Aasian rikkain ja merkittävin finanssikeskus, jonka talous kasvaa vakaasti.
Singaporen tavoite on olla maailman innovaatioiden ja kehittämistoiminnan keskus, ja maan
sisäisesti keskiössä ovat koulutus, turvallisuus ja terveydenhuolto.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/singaporen-matka-maailman-huippujen-joukkoon/384951

Singapore kehittää aktiivisesti jo nyt laadukasta koulutusjärjestelmäänsä
Singaporen koulutusjärjestelmä on kehittynyt ja toimiva, ja opetus kaikilla koulutusasteilla on
laadukasta. Singaporelaista koulutusjärjestelmää on kuitenkin kritisoitu liiallisesta
suorituskeskeisyydestä ja kilpailuhenkisyydestä. Singapore pyrkii aktiivisesti kehittämään
koulutusjärjestelmäänsä vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Luovuutta ja
innovatiivisuutta halutaan painottaa, testausta vähentää.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/singapore-kehittaa-aktiivisesti-jo-nyt-laadukastakoulutusjarjestelmaansa/384951

EUROOPPA
What do we want for the EU Single Market during the next 5 years?
https://www.facebook.com/notes/eurochambres/what-do-we-want-for-the-eu-single-market-during-the-next-5-years/2570467999663874/

Veronkierron torjunta etenee
Tammikuun alusta EU:ssa tuli voimaan joukko komission ehdottamia keskeisiä sääntöjä, joilla
torjutaan useita yleisimpiä yhteisöveron kiertämisessä käytettäviä keinoja. Säännöt kohdistuvat
erityisesti suurten monikansallisten yritysten harjoittamaan veronkiertoon. Säännöt perustuvat
OECD:n vuonna 2015 laatimiin veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskeviin
maailmanlaajuisiin standardeihin, ja niiden pitäisi estää voittojen valumista EU:n ulkopuolelle, jossa
näitä voittoja ei veroteta. EU pyrkii myös varmistamaan, että sen kansainväliset kumppanit panevat
täytäntöön globaalit verojen kiertämisen estämistä koskevat vaatimukset. Se laatiikin parhaillaan
luetteloa yhteistyöhaluttomista veroalueista. Komissio on myös ehdottanut kauaskantoisia
yhteisöverouudistuksia, joilla muutettaisiin monikansallisten yritysten verotusta EU:ssa ja luotaisiin
liiketoimintaympäristö, jossa yritysten on helpompi harjoittaa liiketoimintaa rajojen yli.
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=642092&newsletter=231&lang=fi
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 10. tammikuuta 2019

Eurobarometri: Myönteinen kuva EU:sta vahvistunut
Juuri ennen joulua julkaistun viimeisimmän Eurobarometri-kyselyn mukaan ensimmäistä kertaa
valtaosa eurooppalaisista kokee, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa. Lisäksi niiden
eurooppalaisten määrä, joilla on myönteinen kuva EU:sta, on kasvanut. Eurooppalaisista 43
prosentilla on myönteinen kuva EU:sta (+ 3 prosenttiyksikköä kevääseen 2018 verrattuna), mikä
on korkein taso sitten syksyn 2009. Yli kolmasosalla vastaajista on neutraali mielikuva EU:sta (36
%, –1 prosenttiyksikkö verrattuna kevääseen 2018), kun taas vain viidesosalla se on negatiivinen
(20 %, –1 prosenttiyksikkö) ja 1 prosentilla ei ole mielipidettä. Kaikissa EU-maissa suurin osa
vastaajista, 71 prosenttia, tuntee itsensä EU:n kansalaisiksi. Talous- ja rahaliiton ja euron kannatus
on ennätyksellisen suurta: euroalueella EU:n yhteistä rahaa kannattaa kolme neljäsosaa eli 75
prosenttia vastaajista. Haastatteluihin osallistui 32 600 henkilöä.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6896_fi.htm
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 10. tammikuuta 2019

Yhteisen talletussuojan kanssa ei pidä hötkyillä
Osana EU:n pankkiunionia on yritetty rakentaa myös euromaiden yhteistä
talletussuojajärjestelmää. Suomi ja Suomen pankkiala eivät ole olleet tästä innostuneita.
Eurooppalaista yhteistä talletussuojaa perustellaan usein tallettajien suojaamisella ja tartuntariskin
ehkäisemisellä. Sinänsä paikkansa pitävä perustelu oikoo turhaan mutkia, sillä pankkien
vakavaraisuus- ja kriisinratkaisulainsäädäntö on monimutkainen kehikko.
http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Ei-hotkyilla-talletussuojan-kanssa.aspx

EU:n veropolitiikkaan tarvitaan lisää enemmistöpäätöksiä
Komissio on esitellyt suunnitelman, jolla EU:n veropolitiikassa voitaisiin lisätä
määräenemmistöpäätöksiä yksimielisyysvaatimuksen sijaan. Nykytilanteessa yksimielisyys jää
monissa tärkeissä verouudistuksissa saavuttamatta tai yksimielisyysvaatimus johtaa lopputuloksen
vesittymiseen. Uudistus voimistaisi myös demokratiaa Euroopan parlamentin saadessa
veropolitiikassa vahvemman roolin. Ensimmäisessä vaiheessa siirryttäisiin
määräenemmistöpäätöksiin veropetosten ja verovilpin torjuntaan liittyvissä veroasioissa, toisessa
vaiheessa muita poliittisia tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevissa veroasioissa,
kolmannessa vaiheessa sellaisissa veroasioissa, jotka koskevat jo valmiiksi yhdenmukaistettujen
EU:n sääntöjen päivittämistä ja neljännessä vaiheessa merkittävissä verouudistuksissa, jollainen
on esimerkiksi yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja CCCTB. CCCTB on veron kiertämistä estävä
verotusmalli, joka tekee yritystoiminnasta helpompaa ja halvempaa EU:n sisämarkkinoilla.
https://ec.europa.eu/finland/news/tax-policy_190115_fi ; Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 17. tammikuuta 2019

Arvopaperistaminen - mitä se on?
Arvopaperistamisessa luotonantaja, yleensä pankki, niputtaa lainoja (esim. autolainoja tai
pienyrityslainoja) ja luo näin arvopaperin, johon sijoittaja sitten sijoittaa. Näin lainoihin sijoittavien
piiri laajenee, mikä puolestaan lisää pankkien likviditeettiä ja vapauttaa niiden pääomaa uuteen
luotonantoon. Syyskuussa 2015 komissio ehdotti uusia sääntöjä arvopaperistamiselle. Komissio
arvioi tuolloin, että EU:hun saataisiin noin 150 miljardia euroa lisärahoitusta, jos
arvopaperistettujen lainojen määrä nousisi finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Uudet säännöt tulivat
voimaan tammikuussa. "Säännöstön avulla EU:hun voidaan kehittää toimivat ja turvalliset
arvopaperistamismarkkinat, mikä tuo todellista hyötyä investointien, työllisyyden ja kasvun
kannalta. Se vapauttaa pääomaa uutta luotottamista varten niin, että pankit pystyvät myöntämään
enemmän rahoitusta yritysten ja kotitalouksien tukemiseen,” sanoo pääomamarkkinaunionista
vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6900_fi.htm Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 17. tammikuuta 2019

Toimiiko pankkiunioni valvottavan näkökulmasta?
Pankkiunioni on yksi tärkeimmistä eurooppalaisen integraation ilmentymistä sitten yhteisvaluutta
euron. Yhteinen valvonta ja kriisinratkaisumekanismi ovat merkittävästi lisänneet luottamusta
finanssialaan. http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Toimiiko-pankkiunioni-valvottavan-nakokulmasta.aspx
Kestävään kehitykseen vuoteen 2030 mennessä
Komissio esitteli tällä viikolla eri skenaarioita kestävään kehitykseen pääsemiseksi vuoteen 2030
mennessä. EU:lla, kuten muullakin maailmalla, on edessään monimutkaisia ja muuttuvia haasteita:
ekologinen velka ja ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos, muuttoliike, eriarvoisuus,
taloudellisen ja sosiaalisen polarisoitumisen riski sekä julkiseen talouteen kohdistuvat paineet.
Komission skenaarioiden tarkoituksena on herättää keskustelua haasteisiin haettavista
ratkaisuista. "Kestävä kehitys alkaa ihmisistä ja päättyy ihmisiin. Siinä on kyse samanaikaisesta
pyrkimyksestä talouden ja yhteiskunnan kestävyyteen ja vaurauteen. Tarkoitus on ylläpitää meidän
elämäntapaamme ja parantaa lastemme ja lastenlastemme hyvinvointia tasa-arvon, terveen
luonnonympäristön sekä vireän, vihreän ja osallistavan talouden avulla. Tehtävämme on turvata
maapallon tulevaisuus sen kaikille asukkaille. Eurooppa voi ja sen pitää näyttää tässä tietä”, totesi
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komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.
https://ec.europa.eu/finland/news/sustainability_190130_fi ja Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 31. tammikuuta 2019

Lisää varautumistoimia Britannian sopimuksettoman EU-eron varalle
Miten käy Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelman, sosiaaliturvan vastavuoroisuuden ja EUrahoitteisten brittihankkeiden, jos Britannian ero EU:sta tapahtuu ilman erosopimusta? Koska riski
Britannian eroamiseen EU:sta 30. maaliskuuta ilman sopimusta on kasvanut, Euroopan komissio
on tehnyt hiljattain viimeiset ehdotukset tähän varautumiseksi. Viimeiset varautumiseen tähtäävät
ehdotukset koskevat Erasmus-opiskelijoita, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ja jo
meneillään olevien EU-rahoitteisten hankkeiden jatkuvuutta. Komission ehdottamat
varautumistoimenpiteet ovat luonteeltaan väliaikaisia ja soveltamisalaltaan rajoitettuja, ja EU
hyväksyy ne yksipuolisesti. Komissio toivoo Euroopan parlamentilta ja EU-mailta ehdotusten
nopeaa käsittelyä, jotta ne saataisiin voimaan maaliskuun lopulla tapahtuvaan Britannian eroon
mennessä. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_fi.htm ja Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 31.
tammikuuta 2019

Sähköistä tunnistamista käyttävien yritysten on uudistettava järjestelmäänsä ennen
lokakuuta Tupas-tunnistuspalvelua käyttävät yritykset ja yhteisöt joutuvat tekemään muutoksia
tietojärjestelmiinsä, jos haluavat jatkossa käyttää vahvan sähköisen tunnistamisen palvelua.
Muutos johtuu EU-sääntelyn tuomista muutostarpeista. Muutokset on tehtävä tämän vuoden
syyskuun loppuun mennessä. Kuluttajien verkkopankkitunnistautumiseen muutos ei vaikuta.
http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Sahkoista-tunnistamista-kaytt%C3%A4vien-uudistettava-ennen-lokakuuta.aspx

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan hallintomalli hioo kyntensä – tämä vuosi näyttää vahvasti
suuntaa EU:n johtajuus ilmastopolitiikassa edellyttää vahvaa koordinaatiota EU-toimielinten ja
jäsenvaltioiden kesken. Tylsästä nimestään huolimatta energiaunionin hallintomalli voi osoittautua
odotettuakin keskeisemmäksi EU:n energia- ja ilmastopolitiikan välineeksi. Asetettujen
velvoitteiden lisäksi tärkeää on se, millaisen merkityksen jäsenvaltiot ja toimielimet käytännössä
antavat yhteiselle suunnittelu- ja koordinointijärjestelmälle. Ensimmäiset testit ovat edessä jo tänä
vuonna Romanian ja Suomen puheenjohtajakausilla.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-n-energia-ja-ilmastopolitiikan-hallintomalli-hiookyntensa-tama-vuosi-nayttaa-vahvasti-suunt-2
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-n-energia-ja-ilmastopolitiikan-hallintomalli-hioo-kyntensa-tama-vuosi-nayttaa-vahvasti-suunt-2

EU:ssa päästy sopuun työelämän tasapainodirektiivistä
Euroopan unionin neuvosto hyväksyi Coreperin käsittelyssä ehdotuksen lopulliseksi
sopuratkaisuksi työelämän tasapainodirektiivistä.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-ssa-paasty-sopuun-tyoelaman-tasapainodirektiivista

Euroopan työviranomaisen (ELA) perustaminen etenee
EU-puheenjohtajamaa Romania ja Euroopan parlamentti pääsivät 14.2.2019 alustavaan
sopimukseen Euroopan työviranomaisen (ELA) perustamisasetuksesta.
ELA:n tavoitteena on edistää työvoiman oikeudenmukaista liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Se tarjoaa
operatiivista ja teknistä tukea jäsenvaltioille niiden soveltaessa EU-lainsäädäntöä, joka koskee
työvoiman rajat ylittävää liikkuvuutta ja sosiaaliturvan koordinointia.
https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/624/173/ec3c1f137ea73ef0892addeadde7293f

Toisessa EU-maassa työskentelevien byrokratia kevenee
Viime viikolla voimaan tulleiden uusien EU-sääntöjen myötä toisessa EU-maassa asuvat ja/tai
työskentelevät selviävät viranomaisasioinnista halvemmalla ja pienemmällä byrokratialla.
Nykyisellään toiseen EU-maahan muuttavien tai siellä elävien on saatava erilaisiin kotimaansa
todistuksiin (esim. syntymä-, vihki- tai kuolintodistus) leima, joka osoittaa, että ne ovat päteviä ja
lainvoimaisia. Asia koskettaa suoraan noin 17:ää miljoonaa EU:n kansalaista. Uusien sääntöjen
mukaan leimaa ja siihen liittyviä byrokraattisia menettelyjä ei enää edellytetä, kun esitetään
yhdessä EU-maassa myönnettyjä julkisia asiakirjoja toisen EU-maan viranomaisille. Uuden
asetuksen mukaan kansalaisilta ei monessa tapauksessa myöskään enää edellytetä yleisen
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asiakirjan virallisen käännöksen toimittamista.
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 21. helmikuuta 2019
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1148_fi.htm

EU-puheenjohtajakausi työ- ja elinkeinoministeriössä
Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1. heinäkuuta 2019 alkaen.
Puolivuotisen puheenjohtajakauden aikana Suomi johtaa puhetta neuvoston ministeri- ja
virkamiestason kokouksissa.
EU-puheenjohtajamaan tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä ja politiikka-aloitteita
neuvostossa sekä huolehtia EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta.
https://tem.fi/eu-puheenjohtajakausi-tem-ssa

Lakimuutoksella toimeen EU:n päästökauppakauden 2021–2030 vähennystavoitteet
Päästökauppalain muutoksella pannaan kansallisesti toimeen EU:n päästökauppaa koskevan
direktiivin muutos ja valmistaudutaan EU:n neljänteen päästökauppakauteen (2021–2030).
Valtioneuvosto esittää, että lakimuutos vahvistetaan presidentin esittelyssä 15. maaliskuuta, jolloin
laki tulisi voimaan 19.3.2019.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakimuutoksella-toimeen-eu-n-paastokauppakauden-2021-2030-vahennystavoitteet

Kuluttaja-asiamies valvomaan geoblokkausasetuksen noudattamista 1.4.2019 alkaen
Valtioneuvosto esittää vahvistettavaksi muutokset palvelujen tarjoamisesta annettuun lakiin ja rajat
ylittävästä kieltomenettelystä annettuun lakiin tasavallan presidentin esittelyssä 15.3.2019. Nämä
muutokset antavat kuluttaja-asiamiehelle uusia, kiellettyä geoblokkausta koskevia
valvontatehtäviä.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuluttaja-asiamies-ryhtyy-valvomaan-geoblokkausasetuksen-noudattamista-1-4-2019-alkaen

EU:n maahanmuuttopolitiikka myllerryksessä
EU:hun muuttoliikkeen myötä tulleiden määrä on laskenut tasaisesti kolmena perättäisenä
vuotena, ja nykyinen määrä on enää 10 prosenttia vuoden 2015 huippulukemista. Vuonna 2018
havaittiin noin 150 000 EU:n ulkorajojen laitonta rajanylitystä. Laittomasti EU-alueelle saapuvien
määrän vähentyminen ei kuitenkaan ole tae tulevalle kehitykselle, sillä on todennäköistä, että
muuttopaine jatkuu. Siksi on tärkeää edelleen edistää kokonaisvaltaisesti sekä muuttoliikkeen
hallintaa että EU:n ulkorajavalvontaa. Nämä ovat keskeisiä johtopäätöksiä komission laajassa
muuttoliikekatsauksessa, joka sisältää myös suosituksia EU:n maahanmuuttojärjestelmän
kehittämiseksi.
https://ec.europa.eu/finland/news/migration_190306_fi
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 7. maaliskuuta 2019

Eurobarometri: Suomalaisille EU:ssa on tärkeintä vapaus ja yhteinen raha
Tuoreen eurobarometrin mukaan EU:ssa suomalaisille tärkeintä ovat matkustamisen, opiskelun ja
työskentelyn vapaus sekä rauha, ihmisoikeudet ja lakien kunnioittaminen. Suurimpina ratkaistavina
ongelmina nähdään maahanmuutto ja ilmastonmuutos. Eurobarometrin mukaan EU merkitsee
suomalaisille ennen muuta positiivisia käytännön asioita: vapautta matkustaa, opiskella ja
työskennellä kaikkialla EU:n alueella sekä yhteistä rahaa. Suomalaiset asennoituvat EU:n
sisäiseen maahanmuuttoon myönteisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Maahanmuuttoon
EU:n ulkopuolelta he sen sijaan suhtautuvat jonkin verran kriittisemmin. Käsitys demokratian
toteutumisesta omassa maassa erottaa suomalaiset selvästi EU-maiden keskiarvosta:
Suomalaiset kertovat tyytyväisyydestään asioiden tilaan kotimaassaan.
https://ec.europa.eu/finland/news/eb90_190225_fi
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 7. maaliskuuta 2019

Komission kiertotaloustavoitteet etenevät
Hiljattain julkaistun raportin mukaan vuonna 2015 käynnistetyn kiertotaloutta koskevan
toimintasuunnitelman kaikki 54 toimenpidettä on nyt toteutettu tai käynnistetty. Vuonna 2016
kiertotalouteen liittyvät alat työllistivät yli neljä miljoonaa työntekijää, mikä on kuusi prosenttia
enemmän kuin vuonna 2012. Vuonna 2016 kiertotalouteen liittyvään toimintaan, kuten
korjauspalveluihin, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, investoitiin noin 17,5 miljardia euroa, ja sen
synnyttämä lisäarvo oli yhteensä lähes 147 miljardia euroa. Käytössä on nyt myös EU:n
muovistrategia, jossa esitetään selkeä visio ja määrälliset EU:n tason tavoitteet
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muovijäteongelman lieventämiseksi. Komissio on kaudella 2016–2020 panostanut voimakkaasti
kiertotalousalan innovointiin ja tarvittavaan teollisuuden toimintamallien muutokseen, joihin on
osoitettu yli 10 miljardia euroa julkista rahoitusta.
https://ec.europa.eu/finland/news/circular_190304_fi
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 7. maaliskuuta 2019

Enemmän naisia yrittäjiksi EU:n tuella
Viime viikolla kansainvälisenä naistenpäivänä julkaistut tutkimustulokset kertovat, että taloudellinen
epävarmuus (66 %) ja rahoituksen puute (44 %) ovat suurimmat esteet suomalaisnaisten
yrittäjyydelle. Euroopan unionin jäsenmaissa toimivat pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada
EU-rahoitusta avustusten, lainojen ja takuiden muodossa, mutta noin joka kolmas tutkimukseen
vastannut yrittäjä ei ollut kuullut näistä EU-rahoituksen muodoista. Koska uudet ja erityisesti pienet
ja keskisuuret yritykset luovat vuosittain Eurooppaan yli 4 miljoonaa uutta työpaikkaa, niiden
menestymisen edellytyksiä olisi hyvin tärkeä tukea. Tässä kehityksessä olisi saatava käyttöön
myös potentiaalisten naisyrittäjien panos.
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 14. maaliskuuta 2019
https://ec.europa.eu/finland/news/women_190308_fi

Puolustusalan yhteistutkimukseen 525 miljoonaa
Komissio on hyväksynyt työohjelmat 500 miljoonan euron arvoisten yhteisten puolustusteollisten
hankkeiden yhteisrahoittamiseksi vuosina 2019–2020. Tutkimus- ja kehityskohteita ovat
esimerkiksi yhteinen droonijärjestelmä Eurodrone, sotilasviestinnän yhteentoimiva ja suojattu
ESSOR-järjestelmä ja kyberturvallisuuden tilannetietoisuutta parantavat yhteistyöjärjestelmät.
Rahoitus on alkuvaihetta prosessissa, jonka tavoitteena on täysimittainen puolustusalan tutkimusja kehitysyhteistyötä tukeva Euroopan puolustusrahasto. Komissio on ehdottanut rahastolle 13
miljardin euron rahoitusta kaudella 2021–2027. EU-maat, parlamentti ja komissio ovat päässeet
rahastosta osittaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen, mutta virallinen hyväksyntä puuttuu vielä.
https://ec.europa.eu/finland/news/defence-fund_190319_fi
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 21. maaliskuuta 2019

Innovaatioille 2 miljardia lisärahoitusta
Komissio on ilmoittanut Euroopan innovaationeuvoston 2 miljardin euron lisärahoituksesta vuosille
2019–2020. Komissio käynnisti Euroopan innovaationeuvoston ensimmäisen pilottivaiheen vuoden
2017 lopussa järjestämällä avoimia kilpailuja ja henkilökohtaisia haastatteluja, joiden avulla pyrittiin
löytämään ja rahoittamaan Euroopan innovatiivisimpia startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä. Nyt
myönnetyllä lisärahoituksella innovaationeuvosto nostetaan pilottivaiheesta täysimittaiseen
toimintaan. Pilottivaiheen viimeisimmällä kierroksella rahoitusta sai kolme suomalaisinnovaatiota:
uudenlaista teknologiaa sähkö- ja kineettisen energian varastointiin kehittävä Teraloop Espoosta,
vantaalainen urheiluanalytiikkaan käytettävää reaaliaikaista mittausteknologiaa kehittävä Angular
Velocity sekä Ylöjärveltä tuleva Global Ecoprocess Services, jonka uudenlaisen ratkaisun avulla
jätevedestä voidaan erottaa metallit hyötykäyttöön erittäin tehokkaasti.
https://ec.europa.eu/finland/news/european-innovation-council_190318_fi
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 21. maaliskuuta 2019

Sujuvuutta kartellitutkintaan
Yksi komission tehtävistä on valvoa, että EU:ssa ei ole kilpailua haittaavia yrityskartelleja, joissa
yritykset sopivat lainvastaisesti keskenään hinnoista ja jakavat markkinoita keskenään. Yritysten ja
komission välistä tiedon- ja asiakirjojen vaihtoa kartellitutkimuksissa on nyt sujuvoitettu suojatulla ja
tietoturvatulla verkkotyökalulla (eLeniency). Työkalu takaa saman luottamuksellisuuden ja
oikeudellisen suojan kuin perinteinen menettely, jossa yritysten on tultava Brysseliin komission
tiloihin kuultavaksi. eLeniency on osa digitaalisten verkkoratkaisujen kokonaisuutta, jolla pyritään
helpottamaan luottamuksellisten asiakirjojen lähettämistä sekä luottamuksellisuusvaatimusten ja
tietopyyntöjen käsittelemistä EU:n kilpailumenettelyissä. Sähköisten menettelyjen käyttöönotto
säästää kaikkien osapuolten aikaa ja rahaa.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1594_fi.htm
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 21. maaliskuuta 2019
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Suomen liikennehankkeille 10 milj. euroa EU:n rahoitustukea
Suomelle on myönnetty noin 10 miljoonaa euroa EU:n CEF-rahoitusta väylä- ja liikennehankkeisiin.
Suurin tuen saaja on Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalihanke, jolle yhteisrahoitusta
myönnetään 7,8 miljoonaa euroa.
Tukea myönnettiin myös eräille kansainvälisille työyhteenliittymille, joissa on mukana suomalaisia
tahoja. Hankkeet liittyvät innovaatioihin tai liikenteen digitalisaatioon. Näistä hankkeista suurimman
tukisumman saa Meritaito Oy:n koordinoima Älykäs meri -hanke, jolle myönnettiin 1,5 miljoonaa
euroa. Hankkeessa ovat mukana myös Naantalin ja Tukholman satamat.
Muut tukea saavat kansainväliset työyhteenliittymät ovat pohjoismaista automaatiokehitystyötä
edistävä NordicWay3, satamien matkustajaliikenteen turvallisuusratkaisuja pilotoiva SecurePax
sekä tavarakuljetusten tehostamiseen digitaalisin keinoin tähtäävä Federated-hanke.
CEF-komitea eli Verkkojen Eurooppa -ohjelman komitea päätti tukien myöntämisestä 25.
maaliskuuta 2019. CEF-rahoitusta myönnettiin yhteensä noin 420 miljoonaa euroa.
Tukien tavoitteena on avata pullonkauloja, rakentaa puuttuvia linkkejä ja parantaa liikenteen
tehokkuutta ja kestävää kehitystä.
www.lvm.fi/-/suomen-liikennehankkeille-10-milj.-euroa-eu-n-rahoitustukea-1002960

Komissiolta suositus 5G-verkkojen kyberturvallisuudesta
Euroopan komissio on antanut EU-maille suosituksen toimenpiteistä, joilla varmistetaan
korkeatasoinen 5G-verkkojen kyberturvallisuus EU:ssa. Koska 5G:n arvioidut maailmanlaajuiset
taloudelliset hyödyt yltävät 225 miljardin euron tasolle vuonna 2025, ne ovat Euroopalle keskeinen
edellytys kilpailla globaaleilla markkinoilla. 5G-verkkojen kyberturvallisuus on avaintekijä unionin
strategisen riippumattomuuden kannalta. Komission suosituksen mukaan jokaisen EU-maan tulisi
tehdä kansallinen riskinarviointi 5G-verkkojen rakenteista kesäkuun 2019 loppuun mennessä.
Tämän jälkeen niiden olisi vaihdettava tietoa keskenään ja tehtävä komission ja Euroopan
kyberturvallisuusviraston (ENISA) tuella koordinoitu yhteinen riskinarviointi 1. lokakuuta 2019
mennessä. Komissio ja ENISA ryhtyvät myös valmistelemaan 5G-verkkolaitteistojen
kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmää.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_fi.htm
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 28. maaliskuuta 2019

Kuluttajansuojan parannukset etenevät
Euroopan parlamentti ja EU-maiden ministerit ovat päässeet alustavaan sopimukseen
tiukemmasta EU:n tason kuluttajansuojasta. Uusilla säännöillä EU-maiden kuluttajaviranomaisille
annetaan valta määrätä EU:n kuluttajasuojan rikkomuksista koordinoituja seuraamuksia.
Enimmäissakko laajamittaisista rikkomisista, jotka vaikuttavat kuluttajiin useissa EU-maissa ja joille
asetetaan EU-tasolla koordinoituja seuraamuksia, on vähintään neljä prosenttia
elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta. Lisäksi uusilla säännöillä varmistetaan, että kun
kuluttaja tekee ostoksia verkossa toimivasta markkinapaikasta, hänelle on tiedotettava selkeästi,
ostaako hän elinkeinonharjoittajalta vai yksityishenkilöltä, jotta hän tietää, mitä suojaa hän voi
saada, jos jokin menee vikaan. Verkkohakujen tuloksissa on myös ilmoitettava selvästi, onko
kauppias maksanut hakutuloksesta. Lisäksi on ilmoitettava tärkeimmät kriteerit, joiden perusteella
hakutulosten keskinäinen järjestys määräytyy.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1755_fi.htm
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. huhtikuuta 2019

Komissio hahmottelee toimia oikeusvaltion lujittamiseksi
Tuoreessa tiedonannossa komissio toteaa, että oikeusvaltion normeja ja oikeuskäytäntöä ei aina
tunneta riittävästi EU-maissa. Siksi olisi panostettava aiempaa enemmän niiden tunnetuksi
tekemiseen. Voitaisiin esimerkiksi viestiä normeista kansalaisille ja edistää EU-tasolla
oikeusvaltiota tukevaa kulttuuria yhteiskunnallisissa instituutioissa ja ammateissa. Päävastuu
oikeusvaltiosta on EU:n jäsenmailla. EU voi kuitenkin auttaa niitä kehittämään
oikeusvaltiokulttuuria. Säännöllinen vuoropuhelu voisi auttaa muodostamaan perusteellisemman
käsityksen oikeusvaltiotilanteesta eri EU-maissa. Se voisi myös auttaa ratkaisemaan ongelmia
varhaisessa vaiheessa. Ongelmat ovat kuitenkin moninaisia ja edellyttävät eri tilanteissa erilaista
reagointia. Komissio valvoo jatkossakin EU-lainsäädännön noudattamista rikkomusmenettelyillä.
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Tietyillä politiikanaloilla voi olla tarpeen käyttää myös muita toimia, esimerkkinä komission ehdotus
EU-rahoituksen sitomisesta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1912_fi.htm
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. huhtikuuta 2019

EU tukee yhteiskunnallista vakautta eteläisen ja itäisen Välimeren maissa
Välimeren unionin neljäs työllisyyttä ja työvoimaa käsittelevä ministerikokous pidettiin huhtikuun
alussa. Välimeren unioni on hallitustenvälinen Euro–Välimeri-alueen organisaatio, joka kokoaa
yhteen Euroopan unionin maat ja eteläisen ja itäisen Välimeren maat. Sen tavoitteena on
vahvistaa alueellista yhteistyötä, vuoropuhelua ja sellaisten hankkeiden ja aloitteiden
täytäntöönpanoa, joilla on konkreettisia vaikutuksia kansalaisiin ja erityisesti nuoriin ja naisiin.
Euro–Välimeri-alueella nuorisotyöttömyys on kaksi kertaa korkeampi kuin aikuisten työttömyys. Jos
tarkastellaan pelkästään Välimeren etelärannikkoa, nuoret ovat jopa kolme kertaa
todennäköisemmin työttöminä kuin aikuiset. Naiset ovat edelleen aliedustettuina työmarkkinoilla,
mikä johtuu itsepintaisista esteistä ja vielä jäljellä olevasta kuilusta lainsäädäntöhankkeiden ja
niiden käytännön toteutuksen välillä.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1837_fi.htm
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. huhtikuuta 2019

Raportti: Polkumyynnin vastaiset EU-toimet tuottavat tulosta
Tuoreessa raportissa EU:n toteuttamista suojatoimista muista maista tulevaa polkumyyntiä ja
muita epäterveitä kauppatapoja vastaan todetaan, että suojatoimilla on tehokkaasti kyetty
suojelemaan 320 000 työpaikkaa Euroopan teollisuudessa. Kaksi kolmasosaa tällä hetkellä
voimassa olevista 135:stä suojatoimenpiteestä koskee Kiinasta tulevaa tuontia. "Olemme avoimia
kaupalle, mutta emme saa olla sinisilmäisiä. Kaikki EU:n kauppakumppanit eivät halua noudattaa
samoja sääntöjä kuin me, emmekä halua, että meitä käytetään hyväksi. Siksi meidän on suojeltava
EU:ta ja sen yrityksiä ja työntekijöitä hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä. Viime vuosien
tiivis työ alkaa kantaa hedelmää. Meillä on nyt käytössä paremmin nykypäivän globaaliin talouteen
sopivia välineitä. Aiomme jatkaa työtä yritysten ja työntekijöiden suojaamiseksi epäterveiltä
käytännöiltä,” Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoo.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1850_fi.htm
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. huhtikuuta 2019

Innovatiivisille suomalaisyrityksille 100 miljoonan lisärahoitusmahdollisuus
Euroopan investointirahasto (EIR) ja LähiTapiolan yrityslainarahasto ovat allekirjoittaneet
takaussopimuksen, jonka ansiosta innovatiivisille suomalaisille pk-yrityksille ja pienille midcapyrityksille voidaan myöntää jopa 100 miljoonan euron arvosta uusia lainoja. Takaussopimus antaa
LähiTapiolalle mahdollisuuden laajentaa huomattavasti innovatiivisille yrityksille kohdennettua
lainarahoitustaan kaikilla aloilla Suomessa. Tukikelpoisille yrityksille on tarjolla edullisia korkoja
niiden lainan riskihinnoittelun alenemisen myötä. Takauksen saamiseksi lopullisten tuensaajien on
täytettävä vähintään yksi innovaatiokriteereistä, jotka saa pyydettäessä LähiTapiolasta. Näihin
kuuluvat muun muassa vaatimukset siitä, että tuensaaja on rekisteröinyt teknologiaoikeuden, se on
nopeasti kasvava yritys, sillä on runsaasti T&I-investointeja tai että se yksinkertaisesti aikoo
investoida uusien tai merkittävästi parannettujen tuotteiden, prosessien tai palvelujen
kehittämiseen tai toteuttamiseen.
https://ec.europa.eu/finland/news/localtapiola_190329_fi
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 4. huhtikuuta 2019

Satamat hakevat EU:n rahoitustukea 10,3 miljoonaa euroa
Porin satama, Rauman satama, Oulun satama, Kokkolan syväsatama ja Kaskisten satama
hakevat EU:n rahoitustukea yhteensä 10,3 miljoonaa euroa. Rahoitus käytettäisiin
satamayhteyksien kehittämiseen, liikenteen pullonkaulojen poistamiseen, tavaraliikenteen
tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen.
Rahoitusta haetaan Verkkojen Eurooppa –ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) viidelle
eri hankkeelle. Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 4.4.2019.
https://www.lvm.fi/-/satamat-hakevat-eu-n-rahoitustukea-10-3-miljoonaan-euroa-1004674
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Tilannekatsaus EU:n energiayhteistyöhön
Tuoreessa energiayhteistyön tilannekatsauksessa todetaan, että Eurooppa on jo
maailmanlaajuisesti katsottuna eturintamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Raportissa
tarkastellaan, miten EU-yhteistyöllä on kyetty uudistamaan Euroopan energia- ja ilmastopolitiikkaa.
Lisäksi EU:n energia-alan yhteistyön eli ns. energiaunionin tavoitteena on uusiutuvan energian
käytön lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Näistä on julkaistu katsauksen osana
erilliset selvitykset. Lisäksi katsauksen yhteydessä on julkaistu raportti koko EU:n kannalta
keskeisen tärkeäksi katsotun EU:n akkustrategian etenemisestä. Energiaunionilla on luotu
Eurooppaan toimintakehys, joka on antanut EU:lle mahdollisuuden säilyttää johtoasemansa
ilmastonsuojelussa tiukentamalla vuoden 2030 tavoitteiden vaatimustasoa energiaan liittyvillä
aloilla. Sillä on myös kyetty korottamaan tavoitteita alkaen uusiutuvista energialähteistä ja
energiatehokkuudesta aina henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen päästötavoitteisiin.
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 11. huhtikuuta 2019
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1876_fi.htm

Komissio laatii eettisiä sääntöjä tekoälyn kehittämiseen
Komissio hahmottelee tekoälylle eettisiä sääntöjä käyttäen pohjana riippumattoman
asiantuntijaryhmän suosituksia. Suomesta asiantuntijaryhmässä on mukana Pekka Ala-Pietilä.
Säännöstölle hahmotellaan seitsemää perusperiaatetta: 1) Tekoälyjärjestelmien tulisi toimia tasaarvoisen yhteiskunnan mahdollistajina, eikä niillä saisi rajoittaa tai ohjata väärin ihmisen itsenäistä
päätäntävaltaa, 2) Luotettava tekoäly edellyttää, että algoritmit ovat turvallisia ja riittävän vakaita
virhetulosten varalta, 3) Kansalaisilla olisi oltava täydet mahdollisuudet valvoa omia tietojaan, eikä
tietoja saa käyttää heitä vahingoittavalla tavalla, 4) Tekoälyn ratkaisujen olisi oltava jäljitettäviä, 5)
Tekoälytoteutuksissa olisi otettava huomioon kaikki inhimilliset kyvyt ja vaatimukset ja
varmistettava esteettömyys, 6) Tekoälyjärjestelmillä olisi edistettävä myönteistä yhteiskunnallista
muutosta sekä kestävyyttä ja ekologista vastuuta ja 7) Tekoälyjärjestelmiin liittyvien vastuiden olisi
oltava selkeät. Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 11. huhtikuuta 2019
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1893_fi.htm

Parlamentarismin muotojen sekavuus hämärtää EU-parlamentin julkisuuskuvaa ja
legitimiteettiä Euroopan unionin poliittisessa järjestelmässä sekoittuu kaksi eri parlamentarismin
mallia, toimeenpanovallan poliittiseen valvontaan nojaava malli sekä valtioelinten vallanjakoon
perustuva malli. Parlamentarismin muotojen sekavuus on hämärtänyt Euroopan parlamentin
julkisuuskuvaa ja heikentänyt unionin poliittisen järjestelmän demokraattista legitimiteettiä, kirjoittaa
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen uusimmassa FIIA Working Paper -julkaisussa.
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-concepts-of-parliamentarism-in-the-eus-political-system

Yhtenäisemmät säännöt ilmailun turvallisuuteen Euroopassa
Lentokoneen ohjausta Helsinki-Vantaalla. (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)
Ilmailulainsäädäntöä uudistetaan. Muutosten taustalla on Euroopan unionin
lentoturvallisuusasetus, niin kutsuttu EASA-asetus. Samalla arvioidaan myös kansallisia
ilmailulainsäännön muutostarpeita. Näitä ovat muun muassa ilmailulta rajoitettuja alueita koskevat
muutokset.
Jatkossa sääntely perustuu aiempaa useammin EU:n lentoturvallisuusasetukseen. Se yhtenäistää
turvallisuusvaatimuksia muun muassa miehittämättömässä ilmailussa ja lentoasemien
maahuolintapalveluissa.
https://www.lvm.fi/-/yhtenaisemmat-saannot-ilmailun-turvallisuuteen-euroopassa-1005303

Internet-palvelualustojen toimintaan selkeyttä
Internetin palvelualustat, kuten Amazon, Google, Facebook sekä erilaiset sovelluskaupat ja
hintavertailusivustot, tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia hyödyntää kansainvälisiä
kuluttajamarkkinoita nopeasti ja tehokkaasti. Parlamentti hyväksyi hiljattain komission ehdottamat
uudet säännöt, joilla halutaan luoda yrityksille oikeudenmukainen ja luotettava toimintaympäristö
verkkoalustoilla. Uudistusta laadittaessa on pidetty mielessä pk-yritykset, jotta niitä vaivanneet
epäoikeudenmukaiset käytännöt, kuten perusteettomat käyttäjätilien sulkemiset, perusteiltaan
epäselvät sijoitukset hakutuloksissa ja riidanratkaisun kohtuuton kalleus, voitaisiin poistaa.
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Uudistuksesta on myös hyötyä kuluttajille, sillä se kannustaa yrityksiä toimimaan aktiivisesti
verkkoalustoilla, mikä puolestaan lisää valikoimaa, parantaa laatua ja alentaa hintoja. Uudistusta
varten tehtiin vaikutustenarviointi, johon kerättiin kahden vuoden ajan näyttöä ja näkemyksiä.
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2160_fi.htm
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 25. huhtikuuta 2019

Pääomarahoituksen saatavuus paranee
Euroopan parlamentti on hyväksynyt lopullisissa äänestyksissä komission ehdotukset, joilla
rakennetaan ns. pääomamarkkinaunionia. Pääomamarkkinaunionin uudistuksilla tuodaan
yrityksille uusia rahoituslähteitä ja kansalaisille uusia mahdollisuuksia löytää talletuksilleen
kannattavia sijoituslähteitä. Uudistusten myötä mm. sijoitusrahastoja koskevat säännöt
yhdenmukaistuvat ja niiden välinen kilpailu helpottuu, rahanpesuriskien valvonnasta tulee
ennakoivampaa ja nopeampaa, sijoituspalveluyritysten pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset
selkiytyvät, katettujen joukkolainojen säännöt yhdenmukaistuvat ja "kestävän kehityksen
investointeina" markkinoitavien sijoitustuotteiden tiedottamisvelvollisuudet tarkentuvat. Myös
johdannaiskaupalle saadaan yksinkertaisemmat ja toimivammat säännöt.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_fi.htm
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 25. huhtikuuta 2019

InvestEU-ohjelma askelta lähempänä toteutumista
Toteutuessaan komission ehdottama InvestEU-ohjelma yksinkertaistaa ja tehostaa investointien
EU-rahoitusta seuraavalla rahoituskaudella 2021–2017. Ohjelma tuo saman katon alle Euroopan
strategisten investointien rahaston ja 13 muuta EU:n rahoitusvälinettä, joilla tuetaan investointeja
EU:ssa. Komission ehdotuksen mukaisesti ohjelman 38 miljardin euron takaussopimuksilla
pyritään lisäämään investointeja erityisesti neljällä keskeisellä osa-alueella, jotka ovat kestävä
infrastruktuuri, tutkimus, innovointi ja digitalisaatio, pienet ja keskisuuret yritykset sekä sosiaaliset
investoinnit ja osaaminen. Ohjelman avulla odotetaan saatavan aikaan vähintään 650 miljardin
euron lisäinvestoinnit Euroopassa näillä painopistealoilla. Ohjelman rahoituksen kokonaismäärästä
neuvotellaan ja sovitaan lopullisesti kuitenkin vasta Suomen tulevalla EU-puheenjohtajuuskaudella.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2149_fi.htmb
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 25. huhtikuuta 2019

Ulkomaisten sijoitusten seuranta-asetus voimaan 10.4.2019
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ulkomaisten suorien sijoitusten seurannasta
(”sijoitusten seuranta-asetus”) tulee voimaan 10. huhtikuuta 2019. Asetus luo puitteet ulkomaisten
sijoitusten seurannalle jäsenvaltioissa ja luo tiedonvaihtoa koskevan yhteistyömekanismin
jäsenvaltioiden ja komission välille.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/ulkomaisten-sijoitusten-seuranta-asetus-voimaan-10-4-2019

EU elvyttää siviilikriisinhallintaa, mutta uudistukset voivat johtaa päällekkäisyyksiin ja
resurssikilpaan Vuonna 2017 käynnistynyt EU:n neuvoa-antava operaatio Irakissa oli unionin
ensimmäinen siviilikriisinhallintatehtävä kolmeen vuoteen, mikä kertoo jäsenmaiden kiinnostuksen
puutteesta. EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) siviilialan sopimus pyrkii
korjaamaan tilannetta muun muassa kehittämällä operaatioita kevyempään ja joustavampaan
suuntaan sekä korjaamalla puutteita koulutuksessa ja resursoinnissa. Samaan aikaan unionissa on
käynnissä monia turvallisuus- ja puolustusalan uudistuksia, jotka saattavat johtaa eri virastojen ja
ulkoisen toiminnan instrumenttien päällekkäisyyksiin ja keskinäiseen resurssikilpailuun.
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-future-of-eu-civilian-crisis-management

Olisiko elämä parempaa, jos emme olisi EU:n sisämarkkinoilla?
”Huonoksi on maailma mennyt.” ”Taas EU määräilee turhuuksista.” Letkautuksia on helppo
heitellä. On helppo syyttää EU:ta milloin mistäkin. Toisinaan myös jostakin, mihin EU:lla ei edes
ole vaikutusta. Mutta pohditaanpa asiaa hieman letkautuksia pidemmälle. Miten kauppa ja talous
toimisivat, jos ei olisi nykyistä EU:ta puolen miljardin ihmisen sisämarkkinoineen?
Valtioiden, yritysten ja järjestelmien keskinäisriippuvuus on kasvanut valtavasti viime
vuosikymmenten aikana. Verkostoissa, olipa kyse esimerkiksi maksunvälitysjärjestelmästä tai
tietoliikenteestä, on käytännössä pakko olla mukana. Tämä kaikki on mahdollistanut paljon
kehitystä. https://tem.fi/blogi/-/blogs/olisiko-elama-parempaa-jos-emme-olisi-eu-n-sisamarkkinoilla-
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Valtaosa eurooppalaisista pitää luonnonsuojelua erittäin tärkeänä
Tuoreen kyselyn mukaan eurooppalaiset ovat yhä enemmän huolissaan luonnon hyvinvoinnista.
Ylivoimaisesti suurin osa – 96 prosenttia – 27 000 haastatellusta kansalaisesta totesi, että
ihmiskunnalla on velvollisuus suojella luontoa ja että luonnonsuojelu on olennaisen tärkeää myös
ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suurimpina luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvina uhkina
pidetään ilman, maaperän ja veden saastumista sekä ihmisen aiheuttamia katastrofeja ja
ilmastonmuutosta. Myös tietoisuus tehoviljelyn, tehometsätalouden ja liikakalastuksen
vaikutuksesta on kasvanut. Näiden erittäin keskeistä roolia biologisen monimuotoisuuden
köyhtymisessä ei kuitenkaan vielä täysin tunnisteta. Kyselytutkimus tehtiin EU:n 28 jäsenvaltiossa
4.–20. joulukuuta 2018. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 27 643:a vastaajaa eri yhteiskuntaja väestöryhmistä. Haastattelut pidettiin kasvokkain haastateltavien kotona heidän omalla
äidinkielellään.
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 8. toukokuuta 2019
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_fi.htm

Suomalaisvetoiselle syväteknologiarahastolle 20 miljoonan euron EU-rahoitus
Euroopan investointirahasto tukee pohjoismaisen Voima Ventures -syväteknologiarahaston
käynnistämistä yhdessä VTT:n kanssa. Voima Ventures investoi erittäin innovatiivisiin teknologiaalan startup-yrityksiin, jotka tekevät työtä tieteellisen kehityksen parissa. Tavoitteena on kerätä
yhteensä 50 miljoonan euron rahoitus. EU tukee hanketta pk-yritysten InnovFin-takausjärjestelmän
ja Euroopan investointiohjelman kautta. Ns. syväteknologiaan keskittyvät startup-yritykset ovat
tiedelähtöisen innovoinnin eturintamassa. Niiden tavoitteena on vastata ihmiskunnan suurimpiin
haasteisiin muun muassa lääketieteen, liikenteen ja energian aloilla. Voima Ventures on
Pohjoismaiden ensimmäinen riskipääomarahasto, joka investoi yksinomaan syväteknologia- ja
tiedelähtöisiin startup-yrityksiin.
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 8. toukokuuta 2019
https://ec.europa.eu/commission/news/eif-supports-launch-nordic-deep-tech-fund-voima-ventures-vtt-2019-apr-29_fi

EU-johtajat keskustelivat EU:n tulevista painopisteitä Sibiussa
Romaniassa Eurooppa-päivänä 9.5. järjestetty epävirallinen huippukokous katsoi tulevaisuuteen.
EU-maiden päämiehet keskustelivat ensimmäistä kertaa unionin painopistealueista seuraavalle
viidelle vuodelle. EU-johtajat hyväksyivät myös Sibiun julistuksen, joka korostaa EU:n
yhtenäisyyden vahvistamista epävakaassa ja haastavassa maailmassa.
https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-johtajat-keskustelivat-eu-n-tulevista-painopisteita-sibiussa

Suomi valmistautuu EU-puheenjohtajuuteen
Neuvosto eli ministerineuvosto on Euroopan unionin toimielin, jossa jäsenmaiden hallituksia
edustavat jäsenvaltioiden ministerit. Neuvosto kokoontuu useissa eri kokoonpanoissa kuten
maatalous- ja kalastusneuvostona ja oikeus- ja sisäasioiden neuvostona. Puheenjohtajamaan
ministeri toimii puheenjohtajana kaikissa muissa neuvostoissa paitsi ulkoasiainneuvostossa, jossa
puhetta johtaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Puheenjohtajamaan
edustaja johtaa puhetta myös neuvoston työryhmissä virkamiestasolla. Eurooppa-neuvostoa johtaa
pysyvä puheenjohtaja.
Puheenjohtajan tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä ja politiikka-aloitteita
neuvostossa sekä huolehtia EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta. Lisäksi puheenjohtaja edustaa
neuvostoa suhteissa muihin EU:n toimielimiin, erityisesti Euroopan parlamenttiin ja komissioon.
https://vnk.fi/eu/eu-puheenjohtajakausi-2019

Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa vauhdikkaasti
Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana puolen vuoden ajan 1. heinäkuuta
alkaen. EU-puheenjohtajuus käynnistyy Suomessa vauhdilla: Euroopan komissio saapuu
Suomeen tapaamaan hallitusta 4. ja 5. heinäkuuta, ja samaan aikaan on ensimmäinen
epävirallinen ministerikokous.
https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomen-eu-puheenjohtajakausi-alkaa-vauhdikkaasti
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Hallituksen oltava aloitteellinen Euroopan unionissa
Suomen tulevan hallituksen on otettava heti EU-asioissa ennakkoluuloton, aktiivinen ja
aikaansaava ote. Suomen puheenjohtajakaudella on löydettävä nopeasti oikeat askelmerkit
talouskasvun vahvistamiseksi ja turvallisuuden kehittämiseksi Euroopassa, muistuttaa
Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
jäsen Timo Vuori Eurooppapäivänä.
https://kauppakamari.fi/2019/05/09/hallituksen-oltava-aloitteellinen-euroopan-unionissa/

ALANKOMAAT
Älykästä energiaa ja älykaupunkeja Alankomaihin
Kunnianhimoisen energiatransition implementaatio on Alankomaissa täydessä käynnissä.
Älykkäiden sähköverkkojen, sähkön varastointimenetelmien, liikenteen sähköistymisen, ja näitä
tukevien teknologioiden yleistyminen sekä huippuluokan tutkimus kasvattavat suomalaisyritysten
vientipotentiaalia ja tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia kokemustenvaihtoon. Alankomaalaiset
näkevät suomalaiset edelläkävijöinä useilla kasvualoilla.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/alykasta-energiaa-ja-alykaupunkeja-alankomaihin/384951

Alankomaiden talous jatkaa kasvu-uralla
Alankomaiden talous kasvoi 2,5 % vuonna 2018. Talouskasvun pohja on laaja, ja sitä tukivat kaikki
menoluokat. Alankomaiden talous vältti pahimmat notkahdukset, joita mm. Brexitin ja kauppasotien
pelättiin aiheuttavan. Kansainvälinen kauppa ei kuitenkaan enää toimi Alankomaiden talouden
veturina, vaan kasvu pohjautuu yksityisen sektorin investointeihin sekä kotimaisen kulutuksen
kasvuun. Alankomaat oli Suomen viidenneksi suurin kauppakumppani ja neljänneksi suurin
vientimaa vuonna 2018.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/alankomaiden-talous-jatkaa-kasvu-uralla/384951

Alankomaalaisten matkailu Suomeen jatkaa kasvuaan
Alankomaalaiset tunnetaan ahkerina matkailijoina eikä tämä into ole uusimpien tilastojen mukaan
laantumaan päin. Viimeisen vuosikymmenen aikana alankomaalaisten ulkomaanmatkailu on
lisääntynyt keskimäärin 4,8 prosentin vuosivauhtia – selvästi EU-maiden keskiarvoa nopeammin –
ja viimeisen kahden vuoden aikana Suomi on noussut nopeimmin kasvavien kohdemaiden
joukkoon.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/alankomaalaisten-matkailu-suomeen-jatkaakasvuaan/384951

Alankomaiden energiansäästötalkoot lisää kysyntää suomalaisille innovaatioille
Alankomaiden maakaasutuotannon alasajoa Pohjanmerellä sekä kunnianhimoista
päästövähennyspolitiikkaa on alettu toteuttaa käytännössä. Lakimuutokset ja tukiohjelmat avaavat
mahdollisuuksia suomalaisyrityksille etenkin energiatehokkaan rakentamisen,
lämmönsäätelyjärjestelmien, kiertotalouden, älykkäiden sähköverkkojen ja uusiutuvan energian
parissa. https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/alankomaiden-energiansaastotalkoot-lisaakysyntaa-suomalaisille-innovaatioille/384951

Kiertotalous on vakiinnuttanut paikkansa Alankomaiden taloudessa
Alankomaiden ympäristökeskuksen raportin mukaan Alankomaissa on jo yhteensä 85 000
kiertotaloushanketta tai -aloitetta ja kiertotalouden parissa työskentelee noin 420 000 henkilöä.
Tästä huolimatta uusien kiertotalousinnovaatioiden on yhä vaikea lyödä läpi. Alankomaalaisten
tapaustutkimusten mukaan siirtyminen lineaaritaloudesta kiertotalouteen vaatii ratkaisukeskeistä
dialogia julkisen ja yksityisen sektorin sekä tutkimuslaitosten välillä.
Suomi näyttäytyy Alankomaissa kiertotalouden edelläkävijämaana. Pohjoismaiden tammikuussa
Amsterdamissa järjestämä kiertotalouskonferenssi oli suuri menestys.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kiertotalous-on-vakiinnuttanut-paikkansa-alankomaidentaloudessa/384951
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ESPANJA
Alueiden merkitys korostuu Espanjan vaaleissa
Espanjan 28. huhtikuuta pidettävien parlamenttivaalien voittajaa odottavat vaikeat
hallitusneuvottelut, joissa pienet aluepuolueet saavat todennäköisesti kokoaan suuremman roolin.
Puoluekenttä on entistä pahemmin pirstaloitunut, mutta jako vasemmistoon ja oikeistoon on
kuitenkin syvä. Oikeisto on kampanjassaan pelotellut Espanjan hajoavan
Katalonian pyrkiessä itsenäistymään, vasemmisto puolestaan lupaa aluehallinnon
uudistamista.https://www.fiia.fi/julkaisu/pelko-espanjan-hajoamisesta-siivittaa-vaaleja
Suomen vaaleille poikkeuksellinen näkyvyys Espanjassa
Tulevat eurovaalit ja Espanjan omat ennenaikaiset vaalit nostivat Suomen vaalituloksen
espanjalaislehtien otsikoihin. Sosialistit valjastivat pääministeri Pedro Sánchezin johdolla
perussuomalaisten nousun ja samanlaisen tuloksen välttämisen Espanjassa oman
vaalikampanjansa aseeksi.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/suomen-vaaleille-poikkeuksellinen-nakyvyysespanjassa/384951

Espanjan hallituksen budjettiesityksen kaatuminen uhkaa valtiontalouden tasapainoa
Kongressi kaatoi sosialistien vähemmistöhallituksen budjettiesityksen ja Espanja valmistautuu nyt
28.4. pidettäviin parlamenttivaaleihin, jotka ovat jo kolmannet neljän vuoden aikana. Budjetin
kaatuminen herättää huolta niin valtiontalouden kuin talouskasvunkin kestävyydestä, kun osa
menolisäyksistä ja muista toimista oli jo ehditty viedä läpi erillisillä asetuksilla.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/espanjan-hallituksen-budjettiesityksen-kaatuminen-uhkaavaltiontalouden-tasapainoa/384951

ISO-BRITANNIA
Brexitin vaikutukset työ- ja elinkeinoelämään
Yhdistyneen kuningaskunnan 30.3.2019 klo 01 Suomen aikaa voimaan tuleva, mahdollinen
sopimukseton ero Euroopan unionista vaikuttaa muun muassa Britannian kansalaisten työlupiin
Suomessa sekä yritysten elinkeinolupiin, tavarakauppaan ja IPR- ja patenttikysymyksiin.
https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/622/173/02565dea44f8c57db48e3f88a158612b
https://vnk.fi/tietoa-brexitista

Tulliasioiden ohjeistusta mahdollisen sopimuksettoman Brexitin varalta
Britannian sopimuksettoman EU-eron riski kasvaa mitä lähemmäs maaliskuun 29. päivää 2019
tullaan. Tästä syystä Euroopan komissio on käynnistänyt tiedotuskampanjan, jonka tarkoituksena
on auttaa yrityksiä valmistautumaan tulli- ja veroasioissa Britannian mahdolliseen
sopimuksettomaan EU-eroon. Valmistautuakseen kaupankäynnin jatkamiseen Britannian kanssa
sen erottua EU:sta ilman sopimusta yritysten olisi arvioitava, onko niillä sopimuksettoman eron
tapauksessa tarvittavat tekniset sekä osaamiseen ja henkilöstöön liittyvät valmiudet hoitaa
tullimenettelyt ja noudattaa tullisääntöjä. Kampanjan sisältämät materiaalit ja ohjeistukset ovat
saatavilla myös suomeksi.
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 21. helmikuuta 2019
https://ec.europa.eu/finland/news/brexit-preparedness_190219_fi

Brexitillä joitain vaikutuksia Kelan etuuksiin
Suomessa vuosia asuneiden ja työskennelleiden Ison-Britannian kansalaisten sosiaaliturva ei
muutu merkittävästi, vaikka Brexit tapahtuisi ilman sopimusta. Kelan etuuksien saamisen
varmistamiseksi on kuitenkin tärkeää noudattaa Maahanmuuttoviraston ohjeita. Kela seuraa
erovalmisteluja ja kertoo vaikutuksista tarkemmin, kun lisätietoja on saatavilla.
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/brexitilla-joitain-vaikutuksia-kelan-etuuksi1?utm_source=uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=KV-info

Brexit-info https://helsinki.chamber.fi/fi/kauppakamarin-palvelut/tapahtumat/tapahtumien-esitykset/
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Tutkimus: Brexit voi muuttaa globaaleja arvoketjuja
Jopa kolmannes Suomen arvonlisäpohjaisesta viennistä päätyy Britanniaan kolmansien maiden
kautta, paljastaa Etlan brexit-tutkimus. Globaalien arvoketjujen muutos vaikuttaisi myös
suomalaisyrityksiin.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/tutkimus-brexit-voi-muuttaa-globaaleja-arvoketjuja

Brexit-epätietoisuus jarruttaa investointeja Britanniaan
Britannian EU-eroon liittyvä epävarmuus on huipussaan, ja alkuperäinen eropäivämäärä on jo
ehtinyt kertaalleen muuttua. Uudeksi takarajaksi määriteltiin 12.4., mutta viimeisimpien käänteiden
myötä Britannia on hakemassa pidempää lykkäystä brexitin toteutumiseen. Britanniaan vientiä
tekevän yrityksen näkökulmasta selkeä ratkaisu olisi parempi kuin pitkäksi venyvä siirtymäaika.
Terveysteknologiayritys Elers Medical toivoo nopeaa ratkaisua, mutta ei sopimuksetonta eroa.
Tulleihin, standardeihin tai maksujärjestelyihin liittyvät faktat ovat vielä auki, ja yritys pitää
tuotantoinvestoinnit Iso-Britanniaan minimissä.
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/brexit-epatietoisuus-jarruttaa-investointeja-britanniaan

Voiko Britannia saada Brexitin jälkeen paremmat kauppasopimukset EU-maiden kanssa?
https://kauppapolitiikka.fi/kauppaneuvottelut/voiko-britannia-saada-brexitin-jalkeen-paremmat-kauppasopimukset-eu-maiden-kanssa/

The Brexit process is changing the balance of power and coalition politics in the European
Union. https://icds.ee/the-nordic-baltic-region-in-the-eu-27-time-for-new-strategic-cooperation/
Yritysten syytä säilyttää Brexit-kriisivalmius
Euroopan unioni teki järkevän päätöksen antaessaan Britannialle jatkoaikaa lokakuun loppuun asti
hyväksyä Brexit-erosopimus. Viime öinen päätös ei kuitenkaan poistanut kovan Brexitin riskiä,
joten yritysten on syytä yhä säilyttää Brexit-kriisivalmius, korostaa Keskuskauppakamarin
kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori.
https://kauppakamari.fi/2019/04/11/yritysten-syyta-sailyttaa-brexit-kriisivalmius/
https://kauppakamari.fi/2019/03/05/yritysten-varauduttava-yha-kovaan-brexitiin-ja-markkinakaaokseen/
https://kauppakamari.fi/2019/01/19/kauppakamarilta-selviytymisvinkkeja-suomalaisyrityksille-brexitin-jalkeen/
https://kauppakamari.fi/2019/01/16/brexit-sovun-kaatuminen-myrkkya-kaupankaynnille/

Ekonomistikone.fi: Sopimukseton Brexit kolhisi Suomen talouskasvua
https://www.eva.fi/blog/2019/04/05/ekonomistikone-fi-sopimukseton-brexit-kolhisi-suomen-talouskasvua/

Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto antoi Britannialle lisäaikaa
EU-maiden johtajat ovat päättäneet pidentää Britannian EU-eron määräaikaa 31. lokakuuta asti.
Ero voi tulla voimaan jo aiemmin, jos Britannia hyväksyy erosopimuksen.
https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ylimaarainen-eurooppa-neuvosto-antoi-britannialle-lisaaikaa

KROATIA
Pieniä askelia Kroatian biomassapolulla
Kroatian on tarkoitus hyväksyä uusi energiastrategia vuosille 2021-2030 ennen kesää. Noin puolet
Kroatian tarvitsemasta energiasta on tuontia. Uusiutuvia energiamuotoja suosimalla Kroatia voisi
vähentää tuontiriippuvuutta. Kroatiassa on toistaiseksi toteutettu kaksi suomalaisella teknologialla
ja osaamisella läpivietyä biomassavoimalahanketta.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/pienia-askelia-kroatian-biomassapolulla/384951

Interview with H.E. Mr. Josip Buljević Ambassador of Republic of Croatia to Finland
https://www.finncham.fi/news/2019/2/28/uwwoz1p4jqlrwuc5i3o36f6qbpz4op

KYPROS
Interview with H.E. Mr. Georgios Zodiatis Ambassador of the Republic of Cyprus to Finland
and Estonia
https://www.finncham.fi/news/2019/4/14/interview-with-he-mr-georgios-zodiatis-ambassador-of-the-republic-of-cyprus-to-finland-andestonia
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LATVIA
Latvia - Fastest growing economy in the Baltics – just in an hour’s distance from Finland
https://www.finncham.fi/news/2019/3/27/fastest-growing-economy-in-the-baltics-just-in-an-hours-distance-from-finland

Latvia is interested to develop its circulation economy
https://www.finncham.fi/news/2019/1/22/latvia-is-interested-to-develop-its-circulation-economy

MALTA
Malta – A Vibrant Smart Economy Open for Business
https://www.kauppakamarilehti.fi/index.php/kansainvalisyys/malta-a-vibrant-smart-economy-open-for-business/

NORJA
Norja panostaa infastruktuuriin - tiehankkeissa mahdollisuuksia suomalaisyhtiöille
Norja hakee päästöleikkauksia liikennesektorilta ja on maailman johtava sähköautoilumaa. Myös
Norjan liikenteelle välttämättömiä autolauttayhteyksia sähköistetään. Valtion tieyhtiö Nye Veierin
käynnissä oleva tarjouskilpa tuo mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Suomalaisyhtiöiden
kannattaisi nyt hyödyntää Nye veieristä löytyvää kiinnostusta suomalaista infraosaamista kohtaan.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/norja-panostaa-infastruktuuriin-tiehankkeissamahdollisuuksia-suomalaisyhtioil-1/384951

PORTUGALI
Biomassan käyttö energiantuotannossa kasvussa Portugalissa
Biomassalla tuotetaan yli puolet Portugalin uusiutuvasta energiasta. Uusiutuvilla tuotetusta
sähköstä biomassa kattaa vajaat 11%. EU:n komissio on myöntänyt 320 miljoonan euron tuen
uusille biomassavoimaloille. Portugalin hallitus suosii pienen- ja keskisuuren tuotantokapasiteetin
voimaloiden rakentamista. Biomassan käyttöä lisäämällä Portugali pyrkii vähentämään suhteellisen
suurta riippuvuuttaan tuontienergiasta, lisäämään uusiutuvien energiamuotojen osuutta, torjumaan
metsäpaloja ja hyödyntämään tehokkaammin metsäresurssia.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/biomassan-kaytto-energiantuotannossa-kasvussaportugalissa/384951

RANSKA
Ranskan talous suuntaa kohti hiilineutraaliutta - mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille
Ranska julkaisi alkuvuodesta 2019 monivuotisen energiasuunnitelmansa. Linjaukset koskevat
vuosia 2019–2023 ja 2024–2028. Tavoitteena on muun muassa vähentää energiankulutusta ja
fossiilisten polttoaineiden käyttöä, lisätä uusiutuvien energianlähteiden osuutta sekä ylläpitää
korkeaa toimitusvarmuutta ja kehittää energian varastointia. Tärkeä ulottuvuus on
akkuteollisuuteen tehtävät panostukset, mukaan lukien Ranskan ja Saksan lanseeraama
eurooppalainen yhteistyö.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranskan-talous-suuntaa-kohti-hiilineutraaliuttamahdollisuuksia-myos-suomalaisyrityksille/384951

SAKSA
Saksa ja Suomi yllättävät EU-maiden yhteisöverovertailussa
Euroopan parlamentin vihreän ryhmän tilaama selvitys EU-maiden yritysverotuksesta vuosilta
2011–2015 kertoo, että Saksassa efektiivinen yhteisövero on 20 prosenttia, kun nimellinen
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yhteisöveroprosentti on 30 prosenttia.
https://www.dfhk.fi/fi/tietopankki/ajankohtaista/news-details-fi/saksa-ja-suomi-yllaettaevaet-eu-maiden-yhteisoeverovertailussa/

Saksa: Vuosi 2018 talouslukuina
Saksan talous kasvoi viime vuonna 1,5 %, kasvu jatkui siten jo yhdeksättä vuotta peräkkäin. Kasvu
tuli pääosin kotimaan markkinoilta. Talouden suorituskyky parantui melkein kaikilla sektoreilla.
Ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen palvelusektori kasvatti BKT:ta vahvemmin kuin
tuotantoteollisuus. Vahvoja aloja olivat etenkin IT, rakennus- sekä majoitusala. Työllisyys kasvoi jo
13. vuotta peräkkäin, saavuttaen jälleen uuden ennätyksen sitten Saksojen jälleen yhdistymisen.
Samaan aikaan avointen paikkojen määrä on kasvanut ja työn tuottavuus ei juurikaan kasvanut.
Pääosan uusista investoinneista keräsivät kolme taloudellisesti vahvinta osavaltiota; start-up
pääkaupunki Berliini sen sijaan keräsi yli puolet koko maan riskipääomasta. Valtion budjetti oli
viidettä vuotta ylijäämäinen. Verotuloja kasvattivat etenkin hyvä työllisyys ja kotimainen kulutus.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/saksa-vuosi-2018-talouslukuina/384951

Saksan tekoälystrategia
Saksan liittohallitus julkisti ensimmäisen tekoälystrategiansa marraskuun puolivälissä. Strategian
tavoite on varmistaa Saksan ja Euroopan tuleva kilpailukyky. Tutkimuksen ja talouden välinen
yhteistyö nähdään haasteena alan kehittämisessä. Saksalta edellytetään muutosta kohti
innovaatioystävällisempää ympäristöä, jotta johtoasema tekoälyssä saavutetaan. Saksan yhtenä
merkittävänä markkinaetuna nähdään sen vahvat pk-yritykset, jotka täytyy saada mukaan
tekoälytalkoisiin.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/saksan-tekoalystrategia/384951

Saksan "hiilikomissio" sai työnsä päätökseen: hiilestä luovutaan 2038, hiilialueille
miljardikorvaukset
Liittohallituksen toimeksiannosta perustetun "hiilikomission" loppuraportin mukaan Saksan tulisi
luopua hiilen energiakäytöstä 2038 mennessä. Neljä osavaltiota, joissa hiiliteollisuudella on
merkittävä rooli, ovat saamassa siirtymäajalle 40 miljardin euron tukipaketin.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/saksan/384951

Going International 2019: maailmantalous hidastaa saksalaisyritysten kansainvälistymistä
Saksan teollisuus- ja kauppakamarien keskusjärjestö DIHK:n tekemän Going International 2019 kyselyn mukaan maailman talouden hidastuminen näkyy saksalaisten yritysten
kansainvälistymistoimissa. Kauppakiistat, Brexit ja epävarmuus yhdessä sanktioiden kanssa
hidastavat ulkomaista liiketoimintaa ja saavat saksalaiset yritykset suhtautumaan varauksella
seuraavaan vuoteen.
https://www.dfhk.fi/fi/tietopankki/ajankohtaista/news-details-fi/going-international-2019-maailmantalous-hidastaa-saksalaisyritystenkansainvaelistymistae/ ja Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin uutiskirje (3/2019)

SLOVENIA
Vahvan talouskasvun Slovenia on mielenkiintoa herättävä investointikohde
Slovenian talouden kasvu on jatkunut odotetusti vakaana. Vuoden 2018 BKT:n kasvuennustetta on
hieman nostettu 4,4 prosenttiin. Tulevina vuosina kasvu tulee kuitenkin tasaantumaan noin
kolmeen prosenttiin. Merkittävin talouden kasvua ajava tekijä on edelleen vahvat investoinnit.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/vahvan-talouskasvun-slovenia-on-mielenkiintoa-herattavainvestointikohde/384951

TURKKI
Interview with H.E. Mr. Vakur Erkul, Ambassador of the Republic of Turkey to Finland
https://www.finncham.fi/news/2019/3/28/interview-with-mr-vakur-erkul-ambassador-of-the-republic-of-turkey-to-finland
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UKRAINA
Ukrainan poliittiset uudistukset sakkaavat, mutta lännen tuki on tärkeää
Vuoden 2014 Euromaidan-vallankumouksen aikaansaama liike kohti poliittisia uudistuksia on
tyrehtynyt, ja tämän vuoden presidentin- ja parlamenttivaaleissa Ukraina uhkaa luisua entistä
syvemmin kohti populismia tai poliittista apatiaa. Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Briefing Paper
tarkastelee Ukrainan järjestelmän muutosta ja sen puutteita. Julkaisun mukaan lännen tulisi tukea
Ukrainan uudistumista asettamalla reformien eteneminen tukensa ehdoksi ja tekemällä tiiviimpää
yhteistyötä muutoshaluisten tahojen kanssa. https://www.fiia.fi/julkaisu/ukraines-stalled-transformation

UNKARI
Suomella ja Unkarilla potentiaalia kaupankäynnin lisäämiseen
Unkarin talouskasvu oli vuonna 2018 EU-maiden kärkeä ja talouden uskotaan kasvavan vahvasti
myös vuonna 2019. Työttömyys on historiallisen alhainen ja palkat kasvavat nopeasti, mutta
työvoimakustannukset pysyvät edelleen EU:n edullisimpien joukossa. Mahdollisia uhkia Unkarin
taloudelle ovat esimerkiksi elvyttävän talouspolitiikan aiheuttama ylikuumeneminen,
maailmantalouden laantuminen ja monia sektoreita vaivaava työvoimapula.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/suomella-ja-unkarilla-potentiaalia-kaupankaynnin-lisaamise1/384951

VENÄJÄ
Rosstat päivitti tietoja BKT:n ja kotimaisen kysynnän kehityksestä vuosina 2016−2017
Vuoden 2018 lopussa julkaistuissa tiedoissa vuoden 2017 BKT:n kasvu koheni hiukan lukemaan
1,6 % (aiemmin 1,5 %). Vuotta 2016 koskeva kuva BKT:stä sen sijaan muuttui tuntuvasti, kun
aiempi lievä supistuminen vaihtui 0,3 prosentin kasvuksi. Vuoden 2016 arvio oli Rosstatin
tilastointikäytäntöä noudattaen järjestyksessään viides arvio, joka on yleensä lopullinen.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201902.pdf

Yhdysvallat käynnisti Rusal-alumiiniyhtiöön kohdistuvien pakotteiden purkamisen
Valtiovarainministeriö ilmoitti 19.12. kongressille aikomuksestaan purkaa EN+-energiayhtiötä sekä
sen osaksi omistamia Rusal-alumiiniyhtiötä ja EuroSibEnergo-energiayhtiötä koskevat pakotteet.
Yhtiöt asetettiin huhtikuussa pakotteiden alaiseksi, koska Kremliin yhteyksissä oleva suurliikemies
Oleg Deripaska omistaa suorasti tai epäsuorasti suuren osuuden niistä. Itse Deripaskan pakotteita
ei olla purkamassa. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201902.pdf
Venäläisten yritysten velkaerissä ovat kasvaneet lähinnä keskinäiset kauppaluotot
Rosstatin mukaan suurten ja keskisuurten yritysten keskinäiset velat tavaroiden ja palvelujen
toimituksista ovat kasvaneet vähitellen viime vuosina. Rästissä olevien velkaerien osuus
kauppaluotoista on tasaantunut tänä vuonna noin 10 prosenttiin oltuaan hieman korkeampi vuoden
2015 lievän taantuman jäljiltä. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201902.pdf
Venäjän öljyrahasto supistui vuonna 2018, mutta keskuspankin valuuttavaranto kasvoi
Valtion ylimääräisille öljy- ja kaasutuloille tarkoitetun Kansallisen hyvinvoinnin rahaston koko oli
vuoden 2018 lopussa 58 mrd. dollaria, mikä on 11 % vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201903.pdf

Venäjällä kuluttajahintojen nousu nopeutui huomattavasti
Kuluttajahintojen vuosimuutos kohosi joulukuun lopussa 4,3 prosenttiin oltuaan alkusyksyllä 3,5 %
ja vielä marraskuussakin selvästi alle 4 %. Hintojen nousuvauhti ylitti ennusteet, joista käytännössä
kaikissa vuosi-inflaation ennakoitiin olevan joulukuun lopussa noin 4 %. Marraskuusta joulukuuhun
kuluttajahinnat nousivat 0,8 % eli tuntuvasti nopeammin kuin kahtena edellisenä vuonna.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201903.pdf
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Venäjän vientitulot nousivat tuntuvasti vuonna 2018
Venäjän tulot tavaroiden ja palvelujen viennistä olivat alustavien maksutasetietojen mukaan
vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes 20 % suuremmat kuin vuotta aiemmin, vaikka kasvu ei
ollut enää yhtä nopeaa kuin edellisellä neljänneksellä. Koko vuonna vientitulot lisääntyivät yli 20 %,
sillä tulot energian viennistä kohosivat vientihintojen nousun vuoksi yli 30 %.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201904.pdf

Venäläisten ulkomainen velka supistui viime vuonna
Vuoden vaihteessa venäläiset olivat noin 450 miljardia dollaria velkaa ulkomaalaisille. Dollareissa
laskettuna ulkomainen velka väheni vuoden aikana 12 %.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201904.pdf

Moskovan Gaidar-foorumissa puhuttiin mm. talouden tulevasta kasvusta ja kansallisista
hankkeista Vuotuisessa talouskeskustelujen jättitapahtumassa talousministeri Maksim Oreshkin
painotti, että maailmantalous ei tule olemaan Venäjälle tuntuvan kasvun lähde, vaan kasvu riippuu
maan sisäisistä toimista ja investoinneista. Ministeriön ennusteessa BKT:n kasvun odotetaan
nopeutuvan nykyisestä noin 1,5 prosentista runsaaseen kolmeen prosenttiin vuonna 2021, jos
investointien kasvu kiihtyy yli 7 prosenttiin. Foorumin ekonomistipaneelissa korostettiin, että
investointeja pitäisi tulla etenkin yksityisiltä yrityksiltä, joiden osuudeksi investoinneista arvioitiin
noin 70 %. Paneelin kasvuennusteet lähivuosille olivat 1,5−2 %.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201904.pdf

Yhdysvallat purki venäläiseen Rusal-alumiiniyhtiöön kohdistamansa pakotteet
27.1. valtionvarainministeriö päästi pakotteiden alta EN+-energiayhtiön sekä sen osin omistamat
Rusal-alumiiniyhtiön ja EuroSibEnergo-yhtiön.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201905.pdf

Venäjän teollisuustuotanto kasvoi maltillisesti viime vuonna
Vuonna 2018 teollinen tuotanto oli 2,9 % edellisen vuoden tuotantoa suurempi. Kausivaihtelusta
puhdistettu aikasarja ei tosin osoita juuri kasvua kevään jälkeen.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201905.pdf

Venäjän keskuspankki jatkaa keskeytyksissä olleita budjettisäännön mukaisia
valuuttaostoja Keskuspankki aloitti 15. tammikuuta jälleen viime elokuusta lähtien tauolla olleet
(ks. BOFIT Viikkokatsaus 2018/35 ja 2018/38 ) budjettisäännön mukaiset valuuttaostot
finanssiministeriölle. Keskuspankki ilmoitti (25.1.) myös aloittavansa keskeytyksen takia viime
syksynä ostamatta jääneiden valuuttojen ostot 1.2. alkaen.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201905.pdf

Entisen Neuvostoliiton alueen maat kulkevat peruuttamattomasti eri suuntiin
Venäjän yritykset tuoda yhteen entisen Neuvostoliiton maita tai säilyttää valtansa niiden
keskuudessa ovat yhä vaikeampia, kun alueen valtiot kehittävät omaa identiteettiään ja avautuvat
globalisaatiolle. Tänään julkaistu FIIA Report osoittaa, että entiset Neuvostoliiton alueen maat ovat
kehittyneet eri tavoilla perustuslakien ja sisäpolitiikan, ulko- ja talouspoliittisten suuntausten sekä
väestön ja kulttuurin osalta. Venäjä on kaikesta huolimatta yhä alueen voimakkain valtio, jonka
vaikutusvaltaa korostaa se, ettei alueen maiden ulottuvilla ole vaihtoehtoisia integraatiomalleja.
https://www.fiia.fi/julkaisu/what-has-remained-of-the-ussr

Miksi Venäjän talouskasvu jää jälkeen maailmantalouden vauhdista?
Liki kaikki taloutta seuraavat tahot niin Venäjällä kuin maailmallakin ovat yksimielisiä siitä, että
Venäjän talouden nopean kasvun vaihe on takanapäin. Venäjästä tuli nopean kasvun vuosina
2000-luvun alussa Maailmanpankin mittareilla tarkasteltuna ylemmän keskitulon maa, mutta
kehitys kohti korkean tulotason maajoukkoa pysähtyi vuoden 2012 paikkeilla. Sen jälkeen Venäjän
bruttokansantuote on kasvanut maailmantaloutta hitaammin, ja lähivuosille ennakoidaan noin
puolentoista prosentin kasvua.
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2019/miksi-venajan-talouskasvu-jaa-jalkeen-maailmantalouden-vauhdista/
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Sverdlovsk alueen hallinto on luonut uuden web-portaalin "Made in Ural", jossa on esitetty
alueen talous- ja investointi potentiaalia, yritysten profiileita ja yhteystiedot.
https://en.made-in-ural.ru/o-portale/ .

Venäjän talouden kasvuvauhti kiihtyi vuonna 2018 Venäjän tilastolaitoksen maanantaina (4.2.)
julkaisema ensimmäinen arvio koko viime vuoden kehityksestä yllätti niin venäläiset kuin
ulkomaisetkin analyytikot ja ennustelaitokset. Rosstatin mukaan Venäjän BKT kasvoi 2,3 %
vuoden 2017 tasoon verrattuna. Tammi-syyskuun ennakkolukujen mukaan BKT kasvoi 1,6 %, eikä
merkittävää kasvun kiihtymistä osattu odottaa.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201906.pdf

Öljyn hinta siivitti Venäjän federaatiobudjetin suureen ylijäämään
Viime vuonna budjetin tulojen vuosikasvu kiihtyi 29 prosenttiin. Tämä johtui ennen kaikkea öljy- ja
kaasuverotuloista, joiden kasvu yltyi syksyllä. Urals-öljyn hinta oli alkusyksyllä 78−79 dollaria
tynnyriltä, ja ruplan kurssin heikentyminen nosti öljyn ruplamääräisen hinnan kaikkien aikojen
huippuunsa. Öljy- ja kaasuverotulojen osuus federaatiobudjetin tuloista nousi koko vuoden 2018
osalta 46 prosenttiin ja energiatulojen suhde BKT:hen lähes 9 prosenttiin. Vuosien 2011−2014
huipussa suhde oli 9,3 %. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201906.pdf
Venäläisten käytettävissä olevat tulot edelleen selvästi alle vuoden 2014 tason
Viime vuonna venäläisten kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot olivat keskimäärin lähes
samat kuin vuonna 2017, vaikka tulot alkuvuoden kasvun jälkeen näyttäisivät kääntyneen taas
laskuun. Reaalitulojen tähänastinen huippu saavutettiin vuonna 2014, ja viime vuoden lopussa
käytettävissä olevien reaalitulojen taso oli noin 13 % huipun alapuolella.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201906.pdf

Venäjän inflaatio kiihtyi hieman tammikuussa
Kuluttajahintojen nousu oli tammikuussa 5,0 % vuodentakaisesta. Inflaation kiihtymisen taustalla
on etenkin ruuan kallistuminen viime kesästä alkaen. Rosstatin pohjainflaatio, josta on poistettu
energian, ruuan ja hallinnollisten hintojen vaikutus, oli 4,1 % tammikuussa.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201907.pdf

Venäjällä kotitalouksien lainakannan kasvu kiihtyi vuonna 2018
Venäjän keskuspankin mukaan kotitalouksien lainakanta on kasvanut viimeiset kaksi vuotta. Kasvu
kiihtyi merkittävästi viime vuoden aikana, ja kotitalouksien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden
lopussa 14 900 mrd. ruplaa (220 mrd. USD). Tämä on 22 % enemmän kuin vuotta
aiemmin. Edellisen, vuosien 2011—2013, luottobuumin aikana luottojen vuosikasvu oli 30 %.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201907.pdf

Venäjän tavarakaupan ylijäämä viime vuonna aiempaa suurempi
Venäjän tullin tietojen mukaan tavarakaupan ylijäämä kasvoi 212 miljardiin dollariin eli noin 12
prosenttiin bruttokansantuotteesta.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201907.pdf

Venäjän hallitus julkaisi uusien kansallisten ohjelmien suuntaviivat
Presidentti Putinin toukokuussa 2018 antaman ukaasin perusteella on valmisteltu tavoitteet 12
kansalliselle ohjelmalle sekä erilliselle infrastruktuurin modernisointiohjelmalle vuosille 2019—
2024. Ohjelmat jakautuvat yhteensä 69 federaatiotason projektin alle. Ohjelmien
kokonaiskustannukseksi on arvioitu 26 000 mrd. ruplaa eli noin 4300 mrd. ruplaa (65 mrd. USD)
vuosittain. Summa vastaa noin 4,5 % vuoden 2018 bruttokansantuotteesta. Kustannuksista 70 %
suunnitellaan katettavan budjettivaroin, mutta selvää ei ole, missä määrin kyse on budjettimenojen
lisäyksistä nykytasoon verrattuna.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201908.pdf

Venäjä tuotti ja vei viime vuonna aiempaa enemmän öljyä ja kaasua
Vuonna 2018 Venäjällä pumpattiin ylös 556 miljoonaa tonnia raakaöljyä liitännäiskaasut mukaan
lukien. Keskimääräinen päivätahti oli siten reilut 11 miljoonaa tynnyriä. Tämä on 2 % edellistä
vuotta enemmän. Tuotanto kasvoi nopeasti öljyntuottajamaiden sopimien tuotannonrajoitusten
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kesäkuisen uudelleentulkinnan jälkeen. Päivittäinen tuotantomäärä kasvoi vuoden toisen puoliskon
aikana 4 %, mutta hiipunee alkuvuonna uusien rajoitusten myötä. Maakaasua Venäjällä tuotettiin
viime vuonna 725 miljardia kuutiometriä. Tämä on 5 % edellistä vuotta enemmän.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201908.pdf

Venäjän vähittäiskaupan myynti kasvoi vuonna 2018, mutta viime kuukausina kasvuvauhti
on hidastunut
Viime vuonna vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,6 % edellisvuodesta. Kasvuvauhti vaihteli
vuoden mittaan, mutta hidastui joulukuussa 2,3 prosenttiin. Rosstatin mukaan vähittäiskaupan
määrä kasvoi yhteensä noin 5 % vuosien 2017 ja 2018 aikana pitkän supistumisen jälkeen.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201908.pdf

Kansalaisten kielteinen Venäjä-kuva kaventaa Yhdysvaltojen politiikkavaihtoehtoja
Yhdysvaltalaisten käsitykset Venäjästä ovat negatiivisimpia sitten kylmän sodan päättymisen, mikä
asettaa rajoituksia presidentti Donald Trumpin ulkopolitiikalle suhteessa Venäjään, kirjoittaa
Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola uusimmassa FIIA Briefing Paperissa.
Mielikuvia varjostaa etenkin Venäjän sekaantuminen viime presidentinvaaleihin 2016, ja liian
Venäjä-myöteiseksi tulkittavissa oleva politiikka johtaa Yhdysvalloissa helposti kohuun ja
vastareaktioihin, Aaltola kirjoittaa. https://www.fiia.fi/julkaisu/yhdysvaltalaisten-kasitykset-venajasta
Moody’s-luottoluokitusyhtiö korotti Venäjän valtion velan luokitusta
Yhtiö nosti (8.2.) Venäjän luokitusta yhdellä pykälällä Ba1:stä Baa3:een. Tämä on kymmenenneksi
korkein luokka. Kymmeneen ylimpään luokkaan luokiteltuja velkakirjoja kutsutaan yleisesti
sijoituskelpoisiksi ja sitä alempia roskalainoiksi. Nyt kolmen suuren luottoluokittajan arviot ovat
yhdenmukaiset. Standard & Poor’s teki vastaavan korotuksen jo viime vuoden helmikuussa. Sen
sijaan Fitchin luokitus ei edes ole ollut tätä alempi viime vuosina.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201909.pdf

Venäjän väkiluku supistui hieman vuonna 2018 maahanmuuton vähetessä selvästi
Tilastoviranomaisten mukaan Venäjän väkiluku oli vuoden lopussa 146,8 miljoonaa, mutta tämä
luku sisältää Venäjän itseensä vuonna 2014 laittomasti liittämän Krimin niemimaan 2,3 miljoonaa
asukasta. Koko maan väkiluku väheni vuonna 2018 0,1 %. Viime vuonna Venäjällä syntyi 1,6
miljoonaa henkilöä, kuolleiden määrä oli 1,8 miljoonaa. Venäjän väkiluku väheni yhtäjaksoisesti
1990-luvun puolivälistä vuoteen 2009, jonka jälkeen se kääntyi lievään nousuun. Viime vuosi oli
ensimmäinen kerta vuoden 2009 jälkeen, kun Venäjän väkiluku väheni. Tällä vuosikymmenellä
väkiluvun kasvu on johtunut sekä maahanmuutosta että odotettavissa olevan eliniän noususta.
Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n mukaan venäläisten naisten elinajanodote on 77,2 vuotta,
kun taas miehillä vain 66,4 vuotta. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201909.pdf
Venäjällä kirittävää korruption kitkemisessä
Kansalaisjärjestö Transparency Internationalin (TI) vuosittaisessa korruptiovertailussa Venäjä on
menestynyt tasaisen huonosti viime vuosina. Venäjän pistemäärä vertailussa ei ole juuri muuttunut
vuodesta 2012. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201909.pdf
Suomen ja Venäjän hallitustenvälinen komissio ylläpitää rajat ylittävää yhteistyötä
Alueiden välinen yhteistyö Suomen ja Venäjän raja-alueilla on tiivistä. Yhteistyön teemoja ovat
muun muassa kiertotalous, matkailu sekä biotalous. Hallitustenvälinen komissio ylläpitää tärkeää
strategista keskustelua rajat ylittävästä yhteistyöstä Suomen ja Venäjän välillä.
https://tem.fi/artikkeli/‐/asset_publisher/suomen‐ja‐venajan‐hallitustenvalinen‐komissio‐yllapitaa‐rajat‐ylittavaa‐yhteistyota

Venäjän julkinen talous vahvistui edelleen vuonna 2018
Tulot konsolidoituun budjettiin, jonka muodostavat federaation, alueiden, kuntien sekä valtion
sosiaalirahastojen budjetit, lisääntyivät noin 20 % vuonna 2018. Tulojen suhde BKT:hen nousi yli
35 prosenttiin eli suurimmaksi kymmeneen vuoteen. Lähes puolet tulojen noususta tuli öljy- ja
kaasuverotuloista (viikkokatsaus 2019/06). Niiden osuus konsolidoidun budjetin tuloista nousi
lähes neljäsosaan. Öljyn hinnan huippuvuosina osuus oli 28 %.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201910.pdf
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Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustyöt jatkuvat Itämerellä; EU alustavaan sopuun
kaasudirektiivin muuttamisesta
Putken linjaus noudattaa suurelta osin vuonna 2012 valmistuneen Nord Stream -kaasuputken
reittiä Venäjältä Saksan Greifswaldiin. Uuden putkiston suunniteltu kapasiteetti on 55 mrd.m³
vuodessa, eli sama kuin jo vuodesta 2012 käytössä olleen putkiston. Yli 800 km kaikkiaan 1220
kilometrin putkesta on jo laskettu meren pohjaan. Putken on suunniteltu olevan valmis tämän
vuoden lopussa. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201910.pdf
Venäjällä investointien elpyminen jatkui vuonna 2018
Kiinteät investoinnit kasvoivat 4,3 % noustuaan 4,8 % vuonna 2017, jonka tietoja on tarkistettu
hieman ylöspäin. Investoinnit olivat enää vajaat 4 % pienemmät kuin tähänastisessa huipussaan
vuonna 2013. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu hidastui alle 3 prosenttiin, mutta
tammi-syyskuun kasvua on korjattu ylöspäin. Rakennussektorin kasvuluvun aiemman nostamisen
ohella tämä viittaa siihen, että BKT:n yllättävän hyvä kasvu vuonna 2018 juontuu tammi-syyskuun
tietojen korjaamisesta ylöspäin (BKT:n uudet neljännesvuositiedot julkaistaan huhtikuun alussa).
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201911.pdf

Vienti Suomesta Venäjälle takeltelee
Suomen ja Venäjän välisen kaupan kehitys vastaa Venäjän ulkomaankaupan yleistä kehitystä.
Osin ruplan heikentymisen vuoksi venäläiset ovat hankkineet vähemmän tavaroita ja palveluita
ulkomailta. Öljyn hinnan nousun myötä Venäjän tavaraviennin arvo taas on kasvanut.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201911.pdf

BOFIT Venäjä-ennuste 2019–2021 / 1 Vuonna 2018 talouskasvu Venäjällä voimistui. Öljyn hinnan
nousu ja ruplan heikkeneminen kasvattivat budjettituloja ja nettovientiä. Hyvin sujuneet jalkapallon
MM-kisat toivat kysyntäpiikin matkailu- ja ravintola-alalle, minkä lisäksi merkittävät
kaasuteollisuuden investointihankkeet etenivät odotettua nopeammin. Yritysten lainakannan
supistuminen päättyi ja kotitalouksien luottokannan kasvu kiihtyi merkittävästi, mikä näkyi myös
pankkisektorin parantuneissa tuloksissa. Venäjän tilastolaitoksen ensimmäinen arvio viime vuoden
bruttokansantuotteen kasvulle oli odotuksia selvästi korkeampi, BKT kasvoi 2,3 %. Kuluvan vuoden
kasvun odotetaan jäävän selvästi vuotta 2018 hitaammaksi. Arvonlisäveron korotus ja inflaation
lievä kiihtyminen hidastavat kotitalouksien kulutuksen kasvua. Investointien laajasta piristymisestä
ei ole merkkejä, joten vuoden 2019 kasvukin on pitkälti nettoviennin varassa. Valtion ohjaamien
mittavien investointihankkeiden ennakoidaan käynnistyvän vuosina 2020—2021, mikä nostaa
hieman talouden kasvuvauhtia etenkin vuonna 2020. BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvavan
lähivuodet noin 1,5 prosentin vauhtia.
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/16068
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/16070

Venäjällä teollisuustuotannon kasvu piristyi helmikuussa
Teollisuustuotannon vuosikasvu nousi tammi-helmikuun osalta 2,6 prosenttiin eli kohti koko
vuoden 2018 lukemaa. Eturivissä oli kaivannaisteollisuus, jonka tuotanto lisääntyi lähes 5 %
kasvettuaan kolme viime vuotta vajaan kolmen prosentin vuositahdilla. Raakaöljyn tuotannon
kasvu vahvistui ja maakaasun tuotanto lisääntyi nopeasti kolmatta vuotta. Niiden tuotantoon
liittyvien palvelujen volyymi kasvoi edellisten vuosien tapaan vauhdilla, millä oli nytkin suuri
vaikutus koko kaivannaisteollisuuden kasvulukemiin. Näillä palveluilla on kaivannaisteollisuuden
tuotantotilastossa jopa hieman isompi painoarvo kuin maakaasun tuotannolla.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201912.pdf

Maksukorttien käyttö kasvaa nopeasti Venäjällä
Uusien maksutapojen käyttö Venäjällä kasvaa nopeasti ja keskuspankki on selkeästi ilmaissut
halunsa olla mukana kehityksessä. Keskuspankin tavoitteena on myös ollut rakentaa kansallisia
maksujärjestelmiä, joiden toiminta ei riipu ulkomaisista pankeista tai rahoituslaitoksista. Tätä
tavoitetta silmälläpitäen Venäjälle on vuoden 2014 jälkeen rakennettu mm. keskuspankin
omistama kansallinen maksujärjestelmä ja siihen perustuva kansallinen maksukortti MIR.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201912.pdf
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Ruotsalaisten tutkimimus: Bursting the Bubble
file:///C:/Users/anne.hatanpaa/Downloads/FOIR4651SE.pdf

Suorien sijoitusten virta Venäjältä ulkomaille huomattavasti suurempi kuin ulkomailta
Venäjälle Venäjän yrityssektorin (pl. pankit) ja ulkomaiden välisten suorien sijoitusten virrat ovat
olleet viimeiset viisi vuotta entistä pienempiä. Tämä koskee etenkin suoria sijoituksia Venäjälle,
vaikka ne ovatkin pariin otteeseen nousseet suurten yksittäisten sijoitusoperaatioiden johdosta
(TNK-BP:n omistusjärjestelyt valtion öljyjätti Rosneftin ja BP:n välillä vuonna 2013 sekä Rosneftin
osakepaketin myynti ulkomaille vuonna 2016). Suoria sijoituksia Venäjän yrityssektorille on tehty
lähes jatkuvasti viimeisen vuosikymmenen ajan vähemmän kuin suoria sijoituksia Venäjän
yrityssektorilta ulkomaille. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201916.pdf
Venäjän federaatiobudjetin tulobuumi normalisoitumassa Budjetin tulot olivat tammimaaliskuussa 13 % suuremmat kuin vuotta aiemmin, kun koko viime vuonna tulot nousivat lähes
30 %. Öljy- ja kaasuverotulot kasvoivat 7 %, kun ne viime vuonna kasvoivat noin 50 %. Budjetin
muut tulot lisääntyivät edelleen yli 15 %. Tällä tahdilla kasvoivat myös ALV-tulot. ALV:n korotuksen
(1.1.2019) vaikutus budjettituloihin on vielä edessä, sillä ALV-maksut tulevat vuosineljänneksen
viiveellä. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201916.pdf
Venäläisten yksityisiin vakuutuksiin käyttämä summa kasvaa nopeasti Venäjän
keskuspankin mukaan vuonna 2018 venäläiset maksoivat yksityisistä vakuutuksista (kaikille
pakolliset terveydenhuolto- ja eläkevakuutukset pois lukien) yhteensä 1 480 miljardia ruplaa (20
miljardia euroa) eli venäläistä kohden noin 10 000 ruplaa (140 euroa). Vuodesta 2017 vuoteen
2018 vakuutusmarkkina kasvoi 16 %. Kuluttajahintojen nousu on noin 5 % vuodessa, joten
vakuutusmarkkinan kasvu on ollut nopeaa. Vakuutusmarkkinoiden koko on vielä kuitenkin verraten
pieni. https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201916.pdf
Voiman Venäjä –raportti valottaa Venäjän nykytilaa ja tulevaisuutta Voiman Venäjä -raportti
tarkastelee Venäjän nykytilaa ja tulevaisuutta turvallisuuden näkökulmista.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/voiman-venaja-raportti-valottaa-venajan-nykytilaa-ja-tulevaisuutta

Ulkoministeriön lausunto Krimin laittoman liittämisen viidentenä vuosipäivänä Krimin
laittomasta liittämisestä Venäjään tulee maanantaina 18.3. kuluneeksi viisi vuotta. Suomi tuomitsee
Venäjän toimet kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastaisina. Suomi antaa vahvan tuen
Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle, eikä
tunnusta Krimiä osaksi Venäjää. Suomi toimeenpanee EU-linjan mukaista laittoman liittämisen
tunnustamattomuuspolitiikkaa ja tukee tilanteen vuoksi Venäjään kohdistettuja rajoittavia
toimenpiteitä. https://um.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/ulkoministerion-lausunto-krimin-laittomanliittamisen-viidentena-vuosipaivana

Kauppakamari: Suomen oltava hereillä Venäjän talouden uudistuessa Venäjän ja EU:n
poliittisista jännitteistä sekä keskinäisistä sanktioista huolimatta Suomen ei pidä nyt unohtaa
Venäjän markkinoiden mahdollisuuksia. Venäjän talouden väistämättä edessä oleva modernisaatio
kaipaa juuri sellaista osaamista ja teknologiaa, jota Suomella on paljon. Sanktiot koskevat suoraan
vain noin 5 prosenttia maiden välisestä kaupankäynnistä. Kansainvälinen kilpailu tai investoinnit
eivät ole Venäjän markkinoilta mihinkään kadonneet, mutta kilpailussa pärjääminen vaatii
uudenlaista otetta.
https://kauppakamari.fi/2019/02/07/kauppakamari-suomen-oltava-hereilla-venajan-talouden-uudistuessa/

Aivovuoto Venäjältä kielii ongelmista, mutta myös vähentää hallinnon poliittista painetta
Venäjä näyttää menettävän maastamuuton vuoksi korkeasti koulutettuja osaajia, vaikka tilastointi
on osin harhaanjohtavaa. Poliittisen ilmapiirin muutokset, etenkin kansalaisoikeuksien ja
taloudellisten mahdollisuuksien puute, kiihdyttävät aivovuotoa, kirjoittaa vanhempi tutkija Jussi
Lassila Ulkopoliittisen instituutin uusimmassa FIIA Comment -julkaisussa.
Todennäköisimmin maasta muuttavat kansainvälisesti ajattelevat opposition kannattajat, mitä
hallinnossa ei nähdä ongelmana vaan hyötynä. Mutta koulutetun nuoren työvoiman mukaan
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ottaminen on oleellista, jos Kreml haluaa toteuttaa lupauksensa talouden modernisoinnista, Lassila
kirjoittaa. https://www.fiia.fi/julkaisu/aivovuoto-venajalta
Venäjän puolustusmenot supistuttuaankin suuret
Valtion puolustusmenot vähenivät vuonna 2018 hieman nimellisruplissa. Reaalisesti menot ovat
supistuneet tuntuvasti, mutta ovat aikaisempien vuosien tapaan edelleen mittavat.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201919.pdf

Venäjän palvelukauppa kasvoi viime vuonna
Venäjän keskuspankin mukaan vuonna 2018 palveluiden vienti kasvoi 12 % ja tuonti 7 %. Pitkälti
jalkapallon maailmanmestaruuskisojen ansiosta matkailupalveluiden vienti kasvoi 28 %.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201919.pdf

Jäämerelle ja Tyynellemerelle Venäjän rannikolle suunnitellut maakaasunsiirtosatamat
nytkähtivät eteenpäin
Maaliskuussa Venäjän viranomaiset antoivat venäläiselle Novatek-maakaasuyhtiölle luvan
nesteytetyn maakaasun säilytys- ja siirtosataman rakentamiseen Tyynenmeren rannalle
Kamtšatkan Avatšanlahteen ja huhtikuussa Jäämeren rannalle Kuolan Uuravuonoon. Satamien
valmistuttua kalliit jäänmurtaja-alukset siirtävät Novatekin Obinlahden nesteyttämöistä maakaasun
näihin sulina pysyviin satamiin ja halvemmat jäänmurtokyvyttömät alukset vievät sen eteenpäin.
Tämä vähentää kuljetuskustannuksia merkittävästi.
https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2019/v201919.pdf

VIRO
Suomi on Viron tärkein taloudellinen kumppani
Suomi on Virolle tärkein tuonti- ja vientimaa sekä tavara- että palvelukaupassa.
Suomalaistaustaisia yrityksiä on rekisteröitynyt Viroon tuhansia ja suomalaiset yritykset ovat
toiseksi tärkeimpiä investoijia Ruotsin jälkeen. Myös virolaiset yritykset ovat alkaneet investoida
Suomeen esim. yritysostoin. Suomalaisten turistien matkoilla ja ostoksilla on valtava vaikutus
varsinkin Tallinnan talousalueelle. Käytännössä Suomi ja Viro ovat samaa talousaluetta, jossa
kummankin maan taloudellinen menestys hyödyttää toista.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/suomi-on-viron-tarkein-taloudellinen-kumppani/384951

AFRIKKA
Ulkoministeri Soini: Afrikka on nähtävä mahdollisuutena ja tasavertaisena kumppanina
Euroopan on nyt syytä ottaa uusi ote Afrikka-politiikkaan, korosti ulkoministeri Soini tänään 7.
maaliskuuta ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston väelle. Ministeri Soinin puheen piti
valtiosihteeri Matti Anttonen.
https://um.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/ulkoministeri-soini-afrikka-on-nahtava-mahdollisuutena-jatasavertaisena-kumppanina

Tasavertainen kumppanuus ja investoinnit kestävään kehitykseen ovat tämän päivän
kulmakivi Belgian pitkissä Afrikka-suhteissa Belgialla on vahvat poliittiset suhteet Afrikan
maihin, mikä näkyy useissa maiden välisissä vierailuissa eri tasoilla ja foorumeilla sekä
tulevaisuuteen katsovien yhteistyösopimusten solmimisessa. Belgia on edelläkävijä Afrikkasuhteissaan moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Afrikan maiden pitäminen kumppaneina,
ja molempia osapuolia hyödyttävä tasavertainen yhteistyö on Belgiassa yhä itsestään selvempää,
kun taas EU:ssa ja Suomessa on vasta hiljattain havahduttu suhteiden monipuolistamiseen
kehitysyhteistyöstä.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tasavertainen-kumppanuus-ja-investoinnit-kestavaankehitykseen-ovat-taman-paivan-kulmakivi-belgian-pitkissa-afrikka-suhteissa/384951
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ETELÄ – AFRIKKA
Interview with H.E, Ms Carmen J Smidt, South African Ambassador to Finland and Estonia
https://www.finncham.fi/news/2019/3/22/m8nt3emr3qn9hnfgbcp6r3t72rzy2o

NAMIBIA
Katsaus Namibian opetussektoriin
Namibian opetussektorilla on tehty suuria muutoksia 28 vuoden aikana itsenäistymisen jälkeen.
Tasokkaan opetusjärjestelmän ajatellaan olevan kehityksen peruskivi, ja koulutukseen
panostamalla pyritään ratkaisemaan köyhyyden ja epätasa-arvon tuomat ongelmat. Yli neljäsosa
valtion budjetista ohjataan opetukseen, mutta panostus ei heijastu oppimistuloksiin. Nyt ratkaisua
etsitään ammatillisen koulutuksen saralta.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-namibian-opetussektoriin/384951

POHJOIS-AMERIKKA
Luottamuksen säilyttäminen on jatkuva haaste transatlanttisissa suhteissa
Presidentti Donald Trumpin aikana Yhdysvaltojen ja sen eurooppalaisten liittolaisten välinen
eripura on syventynyt, mutta transatlanttisessa kumppanuudessa piilee pidempiaikainen
luottamuspula. Euroopalle Yhdysvallat on turvallisuuden ylin takaaja. Yhdysvalloille puolestaan
eurooppalaiset liittolaiset eivät ole turvallisuuden kannalta välttämättömiä vaan pikemminkin
kumppaneita, joilta se hakee tukea globaaleille tavoitteilleen, kirjoittavat Ulkopoliittisen instituutin
tutkijat Matti Pesu ja Ville Sinkkonen uusimmassa FIIA Working Paper -julkaisussa.
Epäluottamuksen lähteiden tunnistaminen on ratkaisevaa liittolaisuuden säilyttämiseksi
kuohuvassa maailmantilanteessa, kirjoittajat toteavat. https://www.fiia.fi/julkaisu/managing-transatlantic-mistrust
Terveiset Amerikan raitilta – epävarmuus uusi normaali
Ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolaisen johdolla pieni yritysdelegaatio vieraili 11.13.2.2019 Washingtonissa. Vierailulla USA:n kauppaministeri Wilbur J. Ross, presidentti Donald
Trumpinerityisneuvonantaja Kelly Ann Shaw, kongressin edustaja ja Suomi-ryhmän
puheenjohtaja Sean P. Duffysekä muutaman elinkeinoelämän järjestöjen ja johtavan ajatuspajan
edustajat avasivat delegaatiolle USA:n poliittista ja taloudellista tilannetta. Tässä vierailulle
osallistuneen Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuoren keskeiset
johtopäätökset. https://kauppakamari.fi/2019/02/16/terveiset-amerikan-raitilta-epavarmuus-uusi-normaali/

KANADA
Kanada pyrkii kansainvälisten kauppasuhteiden laajentamiseen
Ulkomaankaupasta ja -investoinneista riippuvaisena liittovaltiona Kanada ei voi kansainvälisen
kauppapolitiikan viimeaikaisten muutostrendien seurauksena nojata enää ainoastaan
Yhdysvaltojen markkinoihin. Vaikka maantieteellinen sijainti tulee todennäköisesti säilyttämään
Yhdysvallat Kanadan ensisijaisena kauppa- ja investointikumppanina, pyrkii Kanada
kauppasuhteidensa laajentamiseen ja hajauttamiseen nyt vielä aiempaa aktiivisemmin.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kanada-pyrkii-kansainvalisten-kauppasuhteidensalaajentamiseen/384951

LATINALAINEN AMERIKKA
Vaisala - member of the Finnish-Latin American Business Association
https://www.finncham.fi/news/2019/1/16/w43wekogx2vp9x4goi2jw6xws895r5
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Tuudo - Member of the Finnish Latin American Business Association
https://www.finncham.fi/news/2019/4/11/tuudo-member-of-the-finnish-latin-american-business-association

Palava Global - New member of the Finnish-Latin American Business Association
https://www.finncham.fi/news/2019/3/17/palava-global-new-member-of-the-finnish-latin-american-business-association

BRASILIA
Interview with Mr Jouko Leinonen, Ambassador of Finland to Brazil
https://www.finncham.fi/news/2019/2/4/79np1l7ivcd37fi5dchtkti9r3pq0x

COSTA RICA
Interview with Honorary Consul of Finland in Costa Rica, Elías Soley G.
https://www.finncham.fi/news/2019/4/11/interview-with-honorary-consul-of-finland-in-costa-rica-elas-soley-g

MEKSIKO
Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 1/2019
Meksikon talous kasvoi 2 % vuonna 2018. Vuoden 2019 talouskasvuksi hallitus arvioi myös 2
prosenttia. Meksikon keskuspankki on laskenut kasvuennustetta vuodelle 2019 2,2 prosentista 1,6
prosenttiin.
Transparency Internationalin korruption maavertailulistalla Meksiko putosi vuoden 2018 vertailussa
sijalta 135 sijalle 138/180.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meksikon-kauppa-ja-talouskatsaus-1-2019/384951

VENEZUELA
Venezuela tarvitsee siirtymäajan hallituksen ennen uusia vaaleja
Tie ulos Venezuelan kriisistä edellyttää konfliktin panosten purkamista. Maa tarvitsee
väliaikaishallituksen, joka voisi neuvotella vallanjaosta sekä uudistaa perustuslakia ja
vaalijärjestelmää, kirjoittavat Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Mikael Wigell ja Suomen
entinen Venezuelan-suurlähettiläs Mikko Pyhälä tuoreessa FIIA Comment -julkaisussa. Kirjoittajien
mukaan kansainvälinen yhteisö voi tukea prosessia esimerkiksi purkamalla valikoidusti pakotteita,
sitä mukaan kun Chavistien osapuoli osoittaa osallistuvansa neuvotteluihin hyvässä uskossa.
https://www.fiia.fi/julkaisu/neuvottelut-venezuelan-tulevaisuudesta

TALOUS
Pk-yritysbarometri: Kansainvälistyneillä pk-yrityksillä parhaat näkymät ja odotukset
Pk-yritysten suhdannetilanne on kehittynyt positiivisesti, mutta aiempaa maltillisemmin. Pkyrityksistä 29 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 15
prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset suhdanteista ovat
kuitenkin heikentyneet puolen vuoden takaisesta.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pk-yritysbarometri-kansainvalistyneilla-pk-yrityksilla-parhaat-nakymat-ja-odotukset

Väliarviointi: Kasvustrategia on lisännyt ymmärrystä ja vuoropuhelua terveysalan
toimijoiden välillä
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian väliarvioinnin mukaan kaikkien
sidosryhmien mielestä strategiatyötä on jatkettava tavalla tai toisella. Sidosryhmien mielestä
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terveysalalla tarvitaan pitkäjänteistä ja hallituskaudet ylittävää yhteistyötä. Kasvustrategia nähdään
hyvänä mallina tuleville hallinnonrajat ylittäville hankkeille valtioneuvostossa.
https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/620/6272/a3b25fcd1f3743c500ed98efb85b9742
https://tem.fi/documents/1410877/2921014/Terveysalan+kasvustrategian+väliarviointi/806d5b61-de4e-2ea9-0a9343fa0bda281c/Terveysalan+kasvustrategian+väliarviointi.pdf

Komissiolta maaraportti Suomen talouden näkymistä
Komission vuotuisessa talous- ja sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamista koskevassa
raportissa todetaan muun muassa, että Suomen vahva talouskasvu jatkui vuonna 2018, ja BKT
ylitti viimein vuoden 2008 huippulukemat. Työllisyysaste on jälleen noussut uusiin ennätyslukemiin,
mutta se on edelleen alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Suotuisa suhdannetilanne auttaa
hallitusta jatkamaan julkisen talouden vakauttamista ja supistamaan julkisen velan alle 60
prosenttiin suhteessa BKT:hen. Suomen talouskasvun arvioidaan olevan jatkossa maltillista,
keskimäärin 1,8 prosenttia vuodessa, kun se on aiempien kolmen vuoden aikana ollut 2,6
prosenttia. Tuottavuus on edelleen vuoden 2009 tasoa alhaisempi. Se kertoo siitä, että
tuotannossa on viimeisten kymmenen vuoden aikana jouduttu siirtymään korkean teknologian
tuotteista keskikorkean teknologian tuotteisiin.
https://ec.europa.eu/finland/news/country_report_190227_fi
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 7. maaliskuuta 2019

Tavaroista palveluihin – viemme nyt enemmän suomalaista työtä kuin ennen
Palvelujen viennin osuus Suomen kokonaisviennistä on tuplaantunut parinkymmenen viime
vuoden aikana. Viennin pohja on laajentunut ja jalostusarvo sekä kotimaisuusaste noussut. Vienti
sisältää nyt enemmän suomalaista työtä, innovaatioita ja raaka-aineita kuin vuosituhannen alussa.
http://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/tavaroista-palveluihin-viemme-nyt-enemman-suomalaista-tyota-kuin-ennen/

Kansainvälistyneillä pk-yrityksillä parhaat näkymät ja odotukset
Pk-yritysten suhdannetilanne on kehittynyt positiivisesti, mutta aiempaa maltillisemmin. Pkyrityksistä 29 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 15
prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset suhdanteista ovat
kuitenkin heikentyneet puolen vuoden takaisesta. Muutoksen taustalla vaikuttaa viennin oletettu
hiipuminen. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista. Sen teettivät Suomen Yrittäjät,
Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Barometriin vastasi 4 600 pk-yritystä.
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/uutiset/kansainvalistyneilla-pk-yrityksilla-parhaat-nakymat-ja-odotukset

Keskuskauppakamari: Suomen talouden tilanne ei kestäisi uutta lamaa
Keskuskauppakamarin neljännesvuosittain julkaistavassa ekonomistikatsauksessa käydään läpi
ajankohtaista taloustilannetta Suomessa ja ulkomailla. Järjestyksessään toinen Kauppakamarin
talouskatsaus keskittyy työttömyyteen ja keinoihin sen alentamiseksi.
https://kauppakamari.fi/2019/04/08/keskuskauppakamari-suomen-talouden-tilanne-ei-kestaisi-uutta-lamaa/
https://kauppakamari.fi/2019/04/04/yritysjohtajat-paikallinen-sopiminen-paras-keino-nostaa-tyollisyysastetta/
https://kauppakamari.fi/2019/04/03/palkkaveron-kevennykset-myos-yritysten-mielesta-tarkein-veronkevennyskohde/
https://kauppakamari.fi/2019/04/01/sopimusyhteiskunnalle-on-otettava-mallia-ruotsista/
https://kauppakamari.fi/2019/03/30/suomen-verokiila-on-pohjoismaiden-korkeimpia/

Keskuskauppakamari julkisti verokiilalaskurin
Suomessa on kansainvälisesti vertaillen korkea verokiila, eli palkasta perittävien verojen ja
maksujen yhteismäärä on suuri suhteessa palkkaan. Keskuskauppakamari julkisti laskurin, jolla
jokainen voi tarkastella omaa verokiilaansa.
https://kauppakamari.fi/2019/03/26/keskuskauppakamari-julkisti-verokiilalaskurin/

Velat mitoitettava takaisinmaksukyvyn mukaan
Suomen talouden ja rahoitusjärjestelmän viimeaikaiseen kehitykseen ei liity rahoitusjärjestelmän
vakautta välittömästi uhkaavia riskejä. Kotitalouksien velkaantuneisuuden ja pankkijärjestelmän
rakenteen aiheuttamat pysyväisluonteiset riskit ovat sen sijaan kasvaneet entisestään.
https://www.eurojatalous.fi/fi/2019/2/vakausarvio-velat-mitoitettava-takaisinmaksukyvyn-mukaan/
https://www.eurojatalous.fi/fi/2019/2/helppolukuinen-yhteenveto-kotitalouksien-velkataakka-on-kasvanut-huolestuttavan-suureksiriskeilta-on-suojauduttava-monin-keinoin/
https://www.eurojatalous.fi/fi/2019/2/paakirjoitus-kotitalouksien-velkaantuneisuuteen-on-puututtava-ajoissa/
https://suomen-pankki.mailpv.net/go/21243231-2458636-11840581
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Suomen ja ulkomaiden liikekiinteistömarkkinat entistä tiiviimmin kytköksissä toisiinsa
Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Suomen ja muiden Pohjoismaiden kiinteistömarkkinoihin on
kasvanut. Kansainväliset riskit voivat välittyä Suomen kiinteistömarkkinoille ulkomaisten sijoittajien
kautta. Negatiivinen häiriö taloudessa saattaisi laskea kiinteistöjen arvoja, jolloin osa ulkomaisista
sijoittajista voisi vetäytyä Suomen markkinoilta. Kaupungistuminen ja digitalisaatio muuttavat
kuluttajakäyttäytymistä, mikä vaikuttaa toimitilojen ja kaupallisten kiinteistöjen sijoituksiin.
https://www.eurojatalous.fi/fi/2019/2/suomen-ja-ulkomaiden-liikekiinteistomarkkinat-entista-tiiviimmin-kytkoksissa-toisiinsa/

Komission talousennuste: Suomen talous kasvaa, mutta kasvu hidastuu
Euroopan talouden ennustetaan vuonna 2019 jatkavan kasvuaan seitsemättä vuotta peräkkäin.
Suomessakin kasvu jatkuu, mutta hidastuu tänä ja ensi vuonna. Suomen kasvuksi ennustetaan
tälle vuodelle 1,6 %, mikä kuitenkin hidastuu ensi vuonna 1,2 %:iin. Suomessa työttömyysasteen
ennustetaan olevan tasaisessa laskussa: tänä vuonna sen odotetaan laskevan viime vuoden 7,4
%:sta 6,7 %:iin ja edelleen ensi vuonna 6,2 %:iin. Inflaatiossa lähestytään suotavimpana pidettyä
hieman alle kahden prosentin inflaatioastetta: viime vuonna se oli 1,2 %, tämän vuoden ennuste on
1,4 % ja ensi vuonna noustaneen 1,6 %:iin. Velkaantuneisuusaste on reilusti alle EU:n ja
euroalueen keskiarvon ja supistunee edelleen: tänä vuonna velkaa arvioidaan olevan 58,3 %
suhteessa BKT:hen ja ensi vuonna velkasuhteen ennustetaan alenevan edelleen 57,7 %. Myös
julkisen talouden alijäämän ennustetaan supistuvan edelleen tasaisesti viime vuoden 0,7 %:sta 0,4
%:iin tänä vuonna ja vielä 0,2 %:iin ensi vuonna.
https://ec.europa.eu/finland/news/economy_190507_fi
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 8. toukokuuta 2019

Maailmantaloudesta vaihteeksi hyviä uutisia Suomelle
Maailmantalouden uskotaan olevan piristymässä, osoittaa tuore huhtikuussa tehty
maailmanlaajuinen Ifo World Economic Survey -suhdannekysely. Saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen
mukaan myös euroalueella suhdanneodotukset ovat muuttuneet myönteisimmiksi. Ifo-indikaattorit
ovat parantuneet selvästi vuoden tauon jälkeen. Ifo ennustaakin maailmantalouden kasvun
kuluvana vuonna olevan 3,4 prosenttia ja euroalueen 1,3 prosenttia. Tämä tietää hyvää Suomen
viennille. https://kauppakamari.fi/2019/05/08/maailmantaloudesta-vaihteeksi-hyvia-uutisia-suomelle/

NIMITYKSET
Tullin pääjohtajaksi Hannu Mäkinen Valtioneuvosto on nimittänyt 7.3.2019 Tullin pääjohtajaksi
oikeustieteen lisensiaatti, valtiotieteiden maisteri Hannu Mäkisen. Hän työskentelee nykyisin
valtiovarainministeriön budjettipäällikkönä.
https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tullin-paajohtajaksi-hannu-makinen#

Timo Pesonen komission yrityspääosaston johtoon
Komission viestinnän pääosaston nykyinen pääjohtaja Timo Pesonen on nimitetty
sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston johtoon 1.
maaliskuuta 2019 alkaen. Pesonen on tehnyt merkittävän uran niin Euroopan komissiossa kuin
sen ulkopuolellakin. Pesonen siirtyi viestinnän pääosaston johtoon vuonna 2015. Sitä ennen hän
oli Olli Rehnin kabinettipäällikkö Rehnin toimiessa talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaavana
varapuheenjohtajana (vuosina 2010–2014) ja laajentumisasioista vastaavana komissaarina
(vuosina 2004–2009). Timo Pesonen on toiminut myös komission Suomen-edustuston vt.
päällikkönä Helsingissä (vuosina 2003–2004), komissaari Erkki Liikasen tiedottajana ja
pääministeri Paavo Lipposen erityisneuvonantajana EU-asioissa (vuosina 1997–2002).
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 14. helmikuuta 2019
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-885_fi.htm

GTK:n Mika Nykänen komission tutkimuskeskuksen johtokuntaan
Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt GTK:n pääjohtajan Mika Nykäsen Euroopan komission
Yhteisen tutkimuskeskuksen johtokunnan suomalaiseksi jäseneksi maaliskuun 2019 alusta alkaen.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/gtk-n-mika-nykanen-komission-tutkimuskeskuksen-johtokuntaan
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Abu Dhabin-suurlähetystön päälliköksi 1.6.2019 lukien määrätyn, suurlähettiläs Marianne
Nissilän toimimaan Suomen edustajana Kansainvälisessä uusiutuvan energian järjestössä
(International Renewable Energy Agency, IRENA)
Dar es Salaamin-suurlähetystön päälliköksi 1.6.2019 lukien määrätyn, suurlähettiläs Riitta
Swanin toimimaan Suomen edustajana Itä-Afrikan yhteisössä (East African Community, EAC)
Lontoon-suurlähetystön päälliköksi 1.6.2019 lukien määrätyn, suurlähettiläs Markku
Keinäsen toimimaan Suomen edustajana Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (International
Maritime Organization, IMO).
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusia-valtuutuksia

Uusi suurlähettiläs Dubliniin
Ulkoasiainneuvos Raili Lahnalampi on määrätty Dublinissa olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 10.6.2019 lukien. Lahnalampi on toiminut useissa kansainvälisen tason tehtävissä ja
hänellä on laaja ulko- ja turvallisuuspoliittinen osaaminen.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusi-suurlahettilas-dubliniin

Uusia edustuston päälliköitä Natoon ja Rabatiin
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 29. maaliskuuta määrännyt uusia päälliköitä
Natoon ja Rabattiin.
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Klaus Korhosen Brysselissä Pohjois-Atlantin
liitossa olevan erityisedustuston päällikön tehtävään 1.6.2019 lukien.
Lisäksi tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Pekka Hyvösen Rabatissa olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2019 lukien. Hyvönen siirtyy Rabatiin muuttoliikkeiden
johtavan asiantuntijan tehtävästä ulkoministeriön Eurooppa-osastolta.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusia-edustuston-paallikoita-brysseliin-ja-rabatiin

Uusia suurlähettiläitä
Ulkoasiainneuvos Marianne Nissilä on määrätty Abu Dhabissa olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 1.6.2019 lukien. Nissilä siirtyy Abu Dhabiin koulutusvientisuurlähettilään tehtävistä.
Edustustokokemusta hänellä on EU-edustustosta Brysselistä, Haagista ja Pariisista. Ministeriön
palvelukseen Nissilä on tullut vuonna 1996.
Ulkoasiainneuvos Marjut Akola on määrätty Bukarestissa olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 17.6.2019 lukien. Akola siirtyy Bukarestiin markkinoillepääsy-yksikön yksikönpäällikön
tehtävästä. Aiempaa edustustokokemusta hänellä on Genevestä, Brysselistä ja Riiasta. Ministeriön
palvelukseen hän on tullut vuonna 1998.
Ulkoasiainneuvos Riitta Swan on määrätty Dar es Salaamissa olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 1.6.2019 lukien. Swan siirtyy tehtävään Abu Dhabista, jossa hän on ollut
suurlähettiläänä vuodesta 2015. Aiempaa edustustokokemusta Swanilla on Budapestistä ja
Tukholmasta. Ministeriön palvelukseen hän on tullut vuonna 1987.
Ulkoasiainneuvos Päivi Pohjanheimo on määrätty Méxicossa olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 17.6.2019 lukien. Pohjanheimo siirtyy tehtävään Bukarestista, jossa hän on ollut
suurlähettiläänä vuodesta 2015. Aiempaa edustustokokemusta hänellä on Lontoosta ja Tunisiasta.
Ministeriön palvelukseen hän on tullut vuonna 2002.
Ulkoasiainneuvos Roy Eriksson on määrätty Ottawassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään
17.6.2019. Eriksson siirtyy tehtävään Méxicosta, jossa hän on ollut suurlähettiläänä vuodesta
2015. Aiempaa edustustokokemusta hänellä on Brysselistä, Berliinistä, Ottawasta ja Ankarasta.
Ministeriön palvelukseen hän on tullut vuonna 1990.
Ulkoasiainneuvos Antti Vänskä on määrätty Singaporessa olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 1.6.2019 lukien. Vänskä siirtyy Singaporeen Washingtonin edustuston päällikön sijaisen
tehtävästä, jossa hän on ollut vuodesta 2015. Aiempaa edustustokokemusta hänellä on Berliinistä
ja Pietarista. Ministeriön palvelukseen hän on tullut vuonna 1996.
Ulkoasiainneuvos Pekka Hukka on määrätty Tunisissa olevan suurlähetystönpäällikön tehtävään
1.6.2019 lukien. Hukka siirtyy tehtävään Dar es Salaamista, jossa hän on ollut suurlähettiläänä
vuodesta 2015. Aiempaa edustustokokemusta hänellä on Pariisista OECD-edustustosta ja Dar es
Salaamista. Ministeriön palvelukseen hän on tullut vuonna 1985.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusia-suurlahettilai-3
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Uusia suurlähettiläitä Belgradiin, Kabuliin ja Roomaan
Tasavallan presidentti on esittelyssään 22. helmikuuta määrännyt seuraavat uudet suurlähettiläät.
Ulkoasiainneuvos Kimmo Lähdevirta on määrätty suurlähettilääksi Suomen Belgradinsuurlähetystöön Serbiaan 1.6.2019 alkaen.
Lähdevirta siirtyy Belgradiin Amerikan ja Aasian osaston osastopäällikön tehtävistä. Lähdevirta on
aiemmin toiminut edustuston päällikkönä Suomen Hanoin-suurlähetystössä.
Ulkoasiainneuvos Pekka Kosonen on määrätty Suomen Kabulin-suurlähetystön päällikön
tehtävään Afganistaniin 1.6.2019 alkaen.
Kosonen siirtyy Kabuliin pakotetiimin vetäjän tehtävistä Kansainvälisen oikeuden yksikössä.
Ulkoasiainneuvos Pia Rantala-Engberg on määrätty Suomen Rooman-suurlähetystöön päällikön
tehtävään Italiaan 1.7.2019 alkaen.
Hän on aiemmin toiminut mm. Suomen suurlähettiläänä Natossa Brysselissä sekä edustuston
päällikkönä Ramallahissa Palestiinalaisalueella.
Ulkoasianneuvos on määrätty Shanghain-pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.6.2019 alkaen.
Hellman siirtyy Shanghaihin Pohjoismaisen kehitysrahasto NDF:n toimitusjohtajan tehtävistä. Hän
on aiemmin toiminut mm. apulaisosastopäällikkönä Kehityspoliittisella osastolla. Lisäksi hän on
työskennellyt Aasian kehityspankissa Manilassa, sekä suurlähetystöissä Nairobissa ja Haagissa.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusia-suurlahettilaita-belgradiin-kabuliin-ja-roomaan

Kun Suomen on mahduttava salkkuun – kiertävät suurlähettiläät verkottuvat laajasti ja
pakkaavat kevyesti
Kiertävien suurlähettiläiden pestit perustettiin, kun oli tarve saada edustustojen tehtäviä hoidettua
aiempaa edullisemmin, uusille alueille levittäytyen. Nykyään ulkoministeriön kuusi kiertävää
suurlähettilästä tekevät Suomea tutuksi 31 maassa.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/kun-suomen-on-mahduttava-salkkuun-kiertavat-suurlahettilaatverkottuvat-laajasti-ja-pakkaavat-kevyesti

Uusia suurlähettiläitä
Ulkoasiainneuvos Marja Joenusva on määrätty Algerissa olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 1.6.2019 lukien. Hän siirtyy Algeriaan apulaisprotokollapäällikön
tehtävistä. Edustustokokemusta hänellä on Brysselistä, Pariisista ja Pekingistä. Shanghaissa
Joenusva on toiminut pääkonsulina. Ministeriön palvelukseen hän on tullut vuonna 1987.
Ulkoasiainneuvos Markku Keinänen on määrätty Lontoossa olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 1.6.2019 lukien. Keinänen siirtyy Lontooseen alivaltiosihteerin (taloudelliset ulkosuhteet)
tehtävistä. Edustustokokemusta hänellä on Madridista, Brysselistä ja Lontoosta. Keinänen on
toiminut suurlähettiläänä Madridissa. Ministeriön palvelukseen Keinänen on tullut vuonna 1989.
Ulkoasiainneuvos Mika Koskinen on määrätty New Yorkissa olevan pääkonsulaatin päällikön
tehtävään 1.7.2019 lukien. Koskinen siirtyy tehtävään Limasta, jossa hän ollut edustuston
päällikkönä vuodesta 2015. Muuta edustustokokemusta Koskisella on Madridista, Dublinista,
Pariisista ja Haagista. Ministeriön palvelukseen hän on tullut vuonna 1995.
Ulkoasiainneuvos Päivi Laine on määrätty Kiovassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään
1.6.2019 lukien. Laine siirtyy Kiovaan Irakin kiertävän suurlähettilään tehtävästä. Laine on
työskennellyt edustuston päällikön sijaisena Moskovassa, Varsovassa ja Riiassa sekä lisäksi
Lontoon suurlähetystössä. Ministeriön palvelukseen hän on tullut vuonna 1995.
Ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäinen on määrätty Limassa olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 1.7.2019 lukien. Pietikäinen siirtyy Limaan Karibian kiertävän suurlähettilään tehtävästä.
Edustustokokemusta hänellä on Wienistä, Santa Fé de Bogotásta, Bernistä, Madridista ja
Mexicosta. Hän on toiminut edustuston päällikkönä Buenos Airesissa ja New Yorkissa. Ministeriön
palvelukseen hän on tullut vuonna 1984.
Ulkoasiainneuvos Anne Sipiläinen on määrätty Berliinissä olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 1.6.2019 lukien. Sipiläinen siirtyy Berliiniin alivaltiosihteerin (ulko- ja
turvallisuuspolitiikka) tehtävästä. Sitä ennen hän toimi kehitysyhteistyöstä ja kehityspolitiikasta
vastaavana alivaltiosihteerinä. Edustustokokemusta hänellä on suurlähettilään tehtävästä Suomen
EU-edustustossa Brysselissä, jossa hän oli Suomen edustaja EU:n poliittisten ja
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turvallisuusasioiden komiteassa sekä Wienistä ja Berliinistä. Ministeriön palvelukseen hän on tullut
vuonna 1987.
Ulkoasiainneuvos Kirsi Vanamo-Santacruz on määrätty Buenos Airesissa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 1.7.2019 lukien. Vanamo-Santacruz siirtyy Buenos Airesiin Pariisin edustuston
päällikön sijaisen tehtävästä, jossa hän on ollut vuodesta 2015. Edustustokokemusta hänellä on
Lissabonista, Jakartasta, Ankarasta ja Pariisin pysyvästä OECD-/UNESCO edustustosta. Ministeriön palvelukseen hän on tullut vuonna 1996.
Lisäksi tasavallan presidentti sivuakkreditoi suurlähettiläs Pekka Orpanan Mikronesiaan ja
Palauhun.https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusia-suurlahettilai-2
Uusia edustuston päälliköitä New Yorkiin, Strasbourgiin ja Tel Aviviin
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 18. tammikuuta määrännyt uusia päälliköitä
New Yorkiin, Strasbourgiin ja Tel Aviviin.
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 18. tammikuuta määrännyt
ulkoasiainneuvos Jukka Salovaaran New Yorkissa Yhdistyneissä kansakunnissa olevan pysyvän
edustuston päällikön tehtävään 1.6.2019 lukien.
Salovaara on tällä hetkellä ulkoministeriön Poliittisen osaston osastopäällikkö ja hän on toiminut
tehtävässään vuodesta 2015. Tätä ennen Salovaara työskenteli Eurooppa-osaston
osastopäällikkönä vuosina 2011-2015. Suomen ulkomaan edustustoissa Salovaara on
työskennellyt suurlähetystössä Lontoossa. Koulutukseltaan Salovaara on valtiotieteiden maisteri.
Tasavallan presidentti määräsi myös ulkoasiainneuvos Nina Nordströmin Strasbourgissa Euroopan
neuvostossa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.7.2019 lukien.
Nordström työskentelee tällä hetkellä Ihmisoikeuspolitiikan yksikön yksikönpäällikkönä ja on
toiminut tehtävässään vuodesta 2014 asti. Suomen ulkomaanedustustoissa Nordström on tehnyt
töitä YK-edustustossa New Yorkissa, Tallinnassa, Tukholmassa ja Bukarestissa. Nordström on
mm. tehnyt Åbo Akademissa valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon ja Firenzessä European University
Institutessa oikeustieteen tohtorin tutkinnon.
Lisäksi tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Kirsikka Lehto-Asikaisen Tel Avivissa
olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.4.2019 lukien.
Lehto-Asikaisen nykyinen tehtävä on Lähi-idän yksikön päällikkö. Lehto-Asikainen on toiminut sitä
ennen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikön päällikkönä vuodesta 2014. Lehto-Asikaisen
monipuoliseen uraan ministeriössä on kuulunut mm. virkamiesvaihto puolustusministeriössä ja
ulkoministeriön valtiosihteerin virkamiessihteerin sekä Nato-tiiminvetäjän työt. Suomen
ulkomaanedustustoista Lehto-Asikainen on työskennellyt Pariisissa ja Dar es Salaamissa.
Koulutukseltaan Lehto-Asikainen on ekonomi (Helsingin kauppakorkeakoulu) sekä Eurooppa- ja
kansainvälisten asioiden maisteri (Pariisin Panthéon-Sorbonne -yliopisto). Hän on suorittanut myös
Ranskan hallintokorkeakoulu ENA:n koulutusohjelman.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusia-edustuston-paallikoita-new-yorkiin-strasbourgiin-ja-tel-aviviin

Santtu Turunen välimieslautakunnan (FAI) pääsihteeriksi
Keskuskauppakamari nimittänyt välimieslautakunnan pääsihteeriksi OTK Santtu Turusen
1.6.2019 alkaen.
Turunen on aiemmin toiminut Helsingin yliopistolla ja hoitanut kotimaisia ja kansainvälisiä
välimiestehtäviä. Turunen on julkaissut useita kirjoja ja artikkeleita välimiesmenettelyn alalta ja
valmentanut Helsingin yliopiston Vis Moot -joukkuetta. Keskuskauppakamarin
välimieslautakunnassa Turunen saa vastuulleen välimieslautakunnan toiminnan ja markkinoinnin
koordinoinnin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
https://kauppakamari.fi/2019/04/17/santtu-turunen-valimieslautakunnan-fai-paasihteeriksi/

Suurlähettiläiden sivuakkreditointeja Paraguayhin ja Maltalle
Tasavallan presidentti sivuakkreditoi 10. toukokuuta istunnossaan suurlähettiläs Kirsi VanamoSantacruzin Paraguayhin ja Uruguayhin sekä suurlähettiläs Pia Rantala-Engbergin Maltalle ja San
Marinoon. https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suurlahettilaiden-sivuakkreditointeja-paraguayhin-jamaltalle
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MUUTA
Ilmastotavoitteet saavutetaan kustannustehokkailla toimialoittaisilla päästövähennyksillä
Tehokkaat investoinnit ovat tie onnistumiseen ilmastotalkoissa. Investointien kohdentamisessa
auttaa tieto siitä, millä investoinneilla saadaan päästöt vähenemään talouskasvua haittaamatta.
http://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/ilmastotavoitteet-saavutetaan-kustannustehokkailla-toimialoittaisillapaastovahennyksilla/

Huonekalualalla pärjäävät erikoistuneet yritykset, massatuotteet tuodaan ulkomailta
Suomalainen huonekalujen valmistus on ollut murroksessa koko 2000-luvun. Näkyvissä on nyt
kuitenkin positiivisia merkkejä. Viennissä on hyvää kasvua ja alan kannattavuuden tunnusluvut
ovat parantuneet. Muotoiluun ja suunnitteluun sekä kokonaisvaltaiseen palvelutarjontaan
erikoistuneet yritykset erottuvat kilpailussa edukseen. Huonekalujen tuonti on Suomeen silti
huomattavan suurta.
Tiedot käyvät ilmi 16.1.2019 julkistetusta huonekalualan toimialaraportista.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/huonekalualalla-parjaavat-erikoistuneet-yritykset-massatuotteet-tuodaan-ulkomailta

Jakamistalouden info-sivut
https://jakamistalousinfo.fi/sv/forstasida
https://jakamistalousinfo.fi/etusivu

Jäämeren radan selvitys on valmistunut
Suomen ja Norjan välisen selvitystyöryhmän raportti Jäämeren radasta on valmistunut. Raportissa
ei esitetä jatkotoimenpiteitä ratahankkeen edistämiseksi tällä erää.
Työryhmän tehtävänä oli selvittää Jäämeren radan rakentamisen edellytyksiä ja mahdollisessa
jatkosuunnittelussa huomioon otettavia tekijöitä. Selvityksessä keskityttiin 1) mahdollisiin
rahoitusmalleihin, 2) suunnittelu- ja lupamenettelyihin sekä 3) ympäristö- ja saamelaiskysymyksiin.
https://www.lvm.fi/-/jaameren-radan-selvitys-on-valmistunut-998108

Maahanmuuttajat suuntaavat kaupunkeihin – Euroopasta tulleita asettunut maaseudullekin
Maahanmuuttajia on viime vuosina tullut lisää erilaisille kaupunki- ja maaseutualueille. Syrjäseutuja
tyhjentävää maassamuuttoa maahanmuutto ei kuitenkaan paikkaa: erityisesti Euroopan ulkopuolelta tulevat asuvat kaupungeissa selvästi yleisemmin kuin kantasuomalaiset.
http://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/maahanmuuttajat-suuntaavat-kaupunkeihin-euroopasta-tulleita-asettunut-maaseudullekin/

Suomen kestävän kehityksen YK-indikaattorit koottu uuteen sivustoon
Tilastokeskus on julkaissut kaikille avoimen Kestävän kehityksen YK-indikaattorit -sivuston,
jossa voi seurata YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista
Suomessa. Indikaattoreita on mahdollista tarkastella tietokantataulukoiden ja -kuvioiden
avulla. http://tilastokeskus.fi/uutinen/suomen-kestavan-kehityksen-yk-indikaattorit-koottu-uuteen-sivustoon
Suomen, Viron ja Latvian yhteisen maakaasumarkkinan avautumisen mahdollistavat
lakimuutokset voimaan 1.3.2019
Suomen, Viron ja Latvian yhteinen alueellinen maakaasumarkkina avautuu kilpailulle vuoden 2020
alussa, kun rakenteilla oleva Suomen ja Viron kaasuverkot yhdistävä Balticconnector-yhdysputki
otetaan käyttöön. Valtioneuvosto esittää, että uudistuksen mahdollistavat muutokset
maakaasumarkkinalakiin vahvistetaan presidentin esittelyssä 22.2.2019.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomen-viron-ja-latvian-yhteisen-maakaasumarkkinan-avautumisen-mahdollistavatlakimuutokset-voimaan-1-3-2019

Moldova on menettänyt uskon politiikkaan ja tulevaisuuteen EU:n silmien alla
Moldovan parlamenttivaaleissa oli kyse oligarkki Vladimir Plahotniucin vallankahminnasta, johon
EU ei ole puuttunut ajoissa, kirjoittaa vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau uusimmassa FIIA
Comment -julkaisussa. Pluralismin, vapauksien ja EU-haaveiden murentuminen on vienyt
Moldovan kansalta luottamuksen politiikkaan ja uskon muutoksen mahdollisuuteen. EU:n tulisi
tutkia Plahotniucin väärinkäytöksiä ja ymmärtää, että paikallisten voimamiesten tukeminen
geopoliittisista syistä aiheuttaa vain lisää hankaluuksia, Nizhnikau
kirjoittaa. https://www.fiia.fi/julkaisu/moldovan-parlamenttivaalit
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Muutoksia Suomeen töihin tulevien ja ulkomaille lähtevien oikeuksiin saada etuuksia
Eduskunta on hyväksynyt lain, joka tuo 1.4.2019 alkaen muutoksia muun muassa Suomeen töihin
tulevien ja Suomesta ulkomaille lähtevien oikeuteen saada Kelan etuuksia.
Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa vaikuttaa useisiin etuuksiin.
Asumisperusteisilla etuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sairausvakuutuksen etuuksia, lapsilisää,
yleistä asumistukea ja Kelan eläkkeitä. Lainsäädännön muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta
esimerkiksi toimeentulotukeen tai opintotukeen.
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/muutoksia-suomeen-toihin-tulevien-jaulkomaille-lahtevien-oikeuksiin-saada-etuuksia?utm_source=uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=KV-info

Suomi ja Viro sopivat kaupparekisterien automaattisesta tietojenvaihdosta
Suomi ja Viro ovat tehneet sopimuksen automaattisesta tietojenvaihdosta. Sopimuksen mukaan
maiden kaupparekisterit voivat hakea toistensa tietoja automaattisesti palveluväylän
kautta. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) pääjohtaja Antti Riivari ja Viron oikeusministeriön
pääsihteeri Tõnis Saar allekirjoittivat sopimuksen Helsingissä 26. helmikuuta 2019. Käytännössä
automaattinen tietojenvaihto tarkoittaa esimerkiksi, että Viron kaupparekisteri voi hakea
tarvitsemansa tiedot suomalaisista osakeyhtiöistä Suomen kaupparekisteristä.
https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2019/P_17653.html

EMN Maahanmuuttosanasto 6.0 on julkaistu suomeksi
http://www.emn.fi/files/1951/EMN_Glossary_2018_FI_V_6.0_web.pdf
http://www.emn.fi/ajankohtaista/emn_maahanmuuttosanasto_6.0_julkaistu

Selvitys: Muuttuva maailmanjärjestys ja sen vaikutukset EU:lle
Maailmanjärjestyksen käynnissä oleva muutos on moniulotteinen, ja sen vaikutukset heijastuvat
kansainvälispoliittisen epävakauden lisääntymisenä, globaalin yhteistyöjärjestelmän ja
sääntökehikon heikentymisenä sekä suurvaltapoliittisen valtajärjestelmän muutoksina.
Kansainvälisen järjestyksen kehitystrendejä ovat alueellistuminen sekä valtajärjestelmän
moninapaistuminen ja toimijarakenteen hajautuminen.
Ulkopoliittisen instituutin julkistamassa selvityksessä todetaan Euroopan unionin toimintakyvyn
heikentyvän ylläkuvattujen kehitystrendien myötä. Unionin roolia haastavat lisäksi poliittissotilaallisen vallan merkityksen kasvu sen välittömässä toimintaympäristössä sekä unionin arvojen
joutuminen haastetuiksi niin kansainvälisellä tasolla kuin unionin sisällä.
Suomen kansainvälisessä asemassa korostuu sen rooli kahden alueellisen järjestyksen
taitekohdassa. Suomen aseman ja vaikutusvallan lujittaminen edellyttää vahvaa sitoutumista maan
keskeisiin kansainvälisiin viiteryhmiin sekä omien arvojen ja tavoitteiden edistämistä tiiviissä
yhteistyössä niin valtiollisten kuin ei-valtiollisten toimijoiden kanssa.
Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota Kiinan vahvistuvaan globaaliin ambitiotasoon, jos kohta sekä
sisäiset tekijät että liittolaissuhteiden puute toimivat pidäkkeinä sen nousulle globaalin
valtajärjestelmän johtorooliin. Kiinan sitoutuminen globaalin hallintajärjestelmän instituutioihin ja
normeihin on valikoivaa ja heijastelee maan omia arvoja ja intressejä. Tämä yhdessä muiden
nousevien suurvaltojen - samoin kuin Yhdysvaltain nykyhallinnon - politiikan kanssa heikentää
kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää.
Globaalin valtajärjestelmän moninapaistumisen rinnalla tapahtuva valtiollisen vallan hajautuminen
ei-valtiollisille toimijoille aina suuryrityksistä poikkikansallisiin yhteenliittymiin,
terroristiorganisaatioihin sekä yksilöihin monimuotoistaa globaalia vallankäyttö- ja
säätelyjärjestelmää. Yhdessä globaalin arvojärjestelmän eriytymiskehityksen kanssa se
myötävaikuttaa globaalin institutionaalisen ja normijärjestelmän kulkuun kohti maantieteellistä ja
aihepohjaista jakautumista.
Käynnissä olevien kehityskulkujen valossa julkaistava selvitys korostaa tarvetta varmistaa
globaalien sääntöjen olemassaolo - sekä laaja-alainen sitoutuminen niihin - ihmisten turvallisuuden
ja hyvinvoinnin kannalta kaikkein keskeisimmillä aloilla. Näitä ovat erityisesti kansainvälisten
konfliktien estäminen ja ratkaiseminen, sotilaallista voimankäyttöä koskevat säännöt ja
ilmastonmuutoksen torjunta.
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Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman
toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).
Raportin voi lukea ja ladata instituutin verkkosivuilta: https://www.fiia.fi/julkaisu/the-changingglobal-order-and-its-implications-for-the-eu
Pariisin sopimuksen toimeenpanoa varjostavat populismi ja moninapainen kilpailu
Pariisin ilmastosopimus ja sen toteuttamiseksi joulukuussa 2018 laadittu Katowicen sääntökirja
ovat merkittäviä ilmastodiplomatian onnistumisia, mutta jatkoa varjostaa kaksi kansainvälistä
poliittista suuntausta: oikeistopopulismin nousu ja lisääntyvä moninapainen kilpailu. Pariisin
ilmastosopimuksen tultua voimaan UNFCCC voi tarjota pitkään odotetut oikeudelliset puitteet
kansallisille ilmastopanoksille, mutta se ei pysty nostamaan eri maiden kansallisten ilmastotoimien
tavoitetasoa, kirjoittaa vanhempi tutkija Antto Vihma uudessa FIIA Briefing Paper -julkaisussa.
https://www.fiia.fi/julkaisu/whats-next-for-un-climate-negotiations

Suomessa kasvuyritysten osuus muita Pohjoismaita pienempi
Suomessa kasvuyritysten osuus koko yritystoiminnasta jää 9,5 prosenttiin. Koko EU-tasolla
kasvuyritysten osuus on 10,7 prosenttia ja muissa Pohjoismaissa huomattavasti enemmän. Tiedot
löytyvät Pohjoismaiden tilastoviranomaisten yhteisestä raportista.
https://www.stat.fi/uutinen/suomessa-kasvuyritysten-osuus-muita-pohjoismaita-alhaisempi

Raportti: Suomi ponnistaa tekoälyajan kärkimaaksi
Suomen luotsaaminen tekoälyaikaan vaatii jatkuvaa osaamisen kasvattamista, yhteistä
keskustelua tekoälyn etiikasta, sekä rohkeita valintoja ja investointeja, todetaan tänään 14.3.2019
julkistetussa Tekoälyohjelman loppuraportissa. Yhtenä konkreettisena valintana Tekoälyohjelman
loppuraportti suosittelee panostuksia datan ja tekoälyn hyödyntämiseen etenkin yritysten välisillä
markkinoilla, jossa Suomella on jo vahvaa edelläkävijäosaamista.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/raportti-suomi-ponnistaa-tekoalyajan-karkimaaksi

Tutustu TEM:n virkamiespuheenvuoroihin työmarkkinoista, energiasta ja
innovaatiopolitiikasta
Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut virkamiespuheenvuorot työmarkkinoista, energia- ja
ilmastopolitiikasta sekä innovaatiopolitiikasta. Virkamiespuheenvuoroissamme esitämme keinoja
siihen, miten työllisyysastetta saadaan nostettua, miten pääsemme kohti hiilineutraalia taloutta ja
miten innovaatiopolitiikkaa uudistetaan.
https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/637/173/5d568f10fca8ee46b6ac93774af18512
http://www.mediaserver.fi/live/tem

Suomen kansallinen raportti sekä EU-synteesiraportti julkaistu
The publications and the press release are available in English
Suomen kansallisessa raportissa tarkastellaan Länsi-Balkanin maiden sekä EU:n itäisten
kumppanuusmaiden viisumivapauksien vaikutuksia Suomelle. Tarkastelussa on useita eri
indikaattoreita, kuten kyseisten maiden kansalaisten tekemät rajanylitykset,
oleskelulupahakemukset, turvapaikkahakemukset sekä turismi ja rikollisuus. Tutkimuksen
johtopäätöksissä todetaan, että Länsi-Balkanin viisumivapauksien vaikutukset Suomelle
vaikuttavat melko vähäisiltä. EU:n itäisten kumppanuusmaiden viisumivapaudet puolestaan ovat
olleet voimassa vielä niin lyhyen aikaa, että niiden vaikutuksista on vaikea tehdä johtopäätöksiä.
Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI).
Voit tutustua Suomen raporttiin alla olevasta kuvakkeesta tai tästä linkistä
Tutkimuksesta on myös julkaistu EU-synteesiraportti, eli vertailuraportti joka perustuu 26 EUjäsenmaan sekä Norjan kansallisiin raportteihin. Julkaisu on englanninkielinen. Voit tutustua
siihen alla olevasta kuvakkeesta ja linkistä.
Tutkimuksen tiivistelmä EMN Inform
EMN Flash - yhdellä vilkaisulla
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-study-impact-visa-liberalisation-countries-destination_en
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Ranskan ja Italian jännitteiden juuret ovat kiistoissa Libyasta ja siirtolaisista
Italian vuonna 2018 muodostettu uusi hallitus on ollut toistuvasti sanaharkassa Ranskan kanssa,
mutta maiden välisten jännitteiden juuret ovat syvemmällä. Erimielisyydet kumpuavat Libyasta,
jonka luhistumista Italia pitää osittain Ranskan sotilaallisen väliintulon seuraksena, sekä
pakolaiskriisin hoitamisesta. Näiden kiistakohtien ratkominen edellyttää syvempää
hallitustenvälistä dialogia.https://www.fiia.fi/julkaisu/ranskan-ja-italian-kiristyvat-valit
Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) -tavoitetta 2014-2020 toteuttavien rajat ylittävän
yhteistyön ohjelmien vuoden 2019 valtion rahoitusosuuden jako rahoitusta myöntävien
maakuntien liittojen käytettäväksi
Päätöksellä jaettaisiin päätösehdotuksessa mainituille maakuntien liitoille myöntämisvaltuutta
valtion rahoitusosuutena 2 500 000 euroa käytettäväksi yllä mainittujen ohjelmien mukaisiin
toimenpiteisiin. https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f8061e51f
Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyöosiota (ENI CBC) 2014-2020 toteuttavien rajat
ylittävän yhteistyön ohjelmien vuoden 2019 valtion rahoitusosuuden jako ohjelmien
hallintoviranomaisina toimivien maakuntien liittojen käytettäväksi
Päätöksellä jaettaisiin päätösehdotuksessa mainituille ohjelmien hallintoviranomaisina toimiville
maakuntien liitoille myöntämisvaltuutta valtion rahoitusosuutena 8 390 000 euroa käytettäväksi yllä
mainittujen ohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin.
https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f8061e87f

International House Helsinki muutti ja laajensi palvelujaan
Maahanmuuttajille alkuvaiheen palveluja tarjoava International House Helsinki (IHH) avasi ovensa
uusissa tiloissa 3. huhtikuuta. Muuton myötä IHH:n palveluntarjonta laajenee.
https://www.kauppakamarilehti.fi/index.php/yritykset/international-house-helsinki-muutti-ja-laajensi-palvelujaan/

Baltic Rim Economies
https://bit.ly/2D3HSzQ
Arktisen alueen strateginen merkitys korostuu suurvaltojen kamppailussa
Nykyisen kiihtyneen suurvaltakamppailun myötä arktinen alue on jälleen noussut geopolitiikan
kartalle.
Venäjän sotilaallista varustelua on tarkasteltu paljon Itämeren näkökulmasta, mutta se
vaikuttaa myös arktisen alueen turvallisuuteen. Venäjä on elvyttänyt kylmän sodan aikaisen
bastion-strategian, joka tähtää strategisten ydinsukellusveneiden turvaamiseen pohjoisilla
merialueilla. Euroopan puolustuksen kannalta merkittävää on Pohjois-Atlantin meriyhteyksien
suojeleminen. https://www.fiia.fi/julkaisu/the-geostrategic-arctic
Saatavuusharkinta poistuu Suomessa jo työskentelevien jatkoluvista 1.6. alkaen
Työvoiman saatavuusharkintaa ei enää sovelleta henkilöön, joka on työskennellyt Suomessa
vähintään vuoden työntekijän oleskeluluvalla ja vaihtaa työhön toiselle ammattialalle. Lainmuutoksella tavoitellaan työvoiman ammatillisen liikkuvuuden helpottamista.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/saatavuusharkinta-poistuu-suomessa-jo-tyoskentelevien-jatkoluvista-1-6-alkaen

Ulkomaisten sijoitusten seuranta-asetus voimaan 10.4.2019
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ulkomaisten suorien sijoitusten seurannasta
(”sijoitusten seuranta-asetus”) tulee voimaan 10. huhtikuuta 2019. Asetus luo puitteet ulkomaisten
sijoitusten seurannalle jäsenvaltioissa ja luo tiedonvaihtoa koskevan yhteistyömekanismin
jäsenvaltioiden ja komission välille.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ulkomaisten-sijoitusten-seuranta-asetus-voimaan-10-4-2019

TEM:n virkamiespuheenvuoro tarjoaa ratkaisuvaihtoehtoja – tavoitteena korkea työllisyys ja
uudistuva elinkeinoelämä
Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiespuheenvuoro nostaa esiin sellaisia keinoja, jotka
toteuttamalla Suomessa on entistä parempi tehdä töitä ja yrittää. Päätavoitteena on edistää
kestävää kasvua. Se tapahtuu parantamalla tuottavuutta, kilpailukykyä ja työllisyyttä.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tem-n-virkamiespuheenvuoro-tarjoaa-ratkaisuvaihtoehtoja-tavoitteena-korkea-tyollisyys-jauudistuva-elinkeinoelama

46

Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista
Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaajien liikkuvuudella on entistä suurempi merkitys Suomen
kilpailukyvylle. Osaajien saatavuus on eri selvityksissä tunnistettu yhdeksi suurimmista yritysten
kasvun ja kansainvälistymisen haasteista. Suomi kilpailee parhaista osaajista muun maailman
kanssa. https://tem.fi/talent-boost
Tiukennuksia lentoliikenteen päästökauppalakiin
Lentokone nousee Helsinki-Vantaan lentokentällä. (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)
Hallitus esittää muutoksia lentoliikenteen päästökauppalakiin. Muutoksilla vahvistetaan EU:n
päästökaupan säännöt. EU:n jäsenmaat ovat sopineet, että lentoliikenteen päästökauppaa
kiristetään ja maksuttomia päästöoikeuksia vähennetään vuodesta 2021 alkaen.
Hallitus esitti lakimuutosten vahvistamista 11.4.2019. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa
laki 12.4.2019. https://www.lvm.fi/-/tiukennuksia-lentoliikenteen-paastokauppalakiin-1004919
Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2019
https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-424-2

Kyberrikokset ja tietotekniikan kehittyminen haastavat lakeja ja oikeusjärjestelmää
Tietotekniikka ja internet kuuluvat väestön enemmistön jokapäiväiseen elämään. Siellä, missä
ihmiset hoitavat liiketoimiaan ja henkilökohtaisia asioitaan, on kuitenkin houkutusta ja
mahdollisuuksia myös rikolliselle toiminnalle.
Poliisiammattikorkeakoulun julkaisemassa tuoreessa Cybercrime, Law and Technology in Finland
and Beyond -raportissa käsitellään sitä, miten tietomurtojen kaltaisten rikosten ohella tietotekniikkaa
voidaan hyödyntää esimerkiksi petoksiin, väärennyksiin ja muihin talousrikoksiin sekä laittomiin
uhkauksiin, kunnianloukkauksiin ja muihin yksityiselämän suojaa loukkaaviin tekoihin. Rikos- ja
immateriaalioikeuden asiantuntijoiden kirjoittama tutkimusraportti luo katsauksen niihin
rikostunnusmerkistöihin ja rikosvastuun yleisiin edellytyksiin, joiden soveltaminen on olennaista
tietoteknisessä ympäristössä. Teoksen artikkeleiden keskiössä ovat muun muassa petosrikokset
tietotekniikkaympäristössä ja immateriaalioikeuden loukkaukset tietotekniikkaa hyödyntämällä.
Lisäksi tutkimusraportti pureutuu siihen, että tietotekniikkarikokset eivät tunne rajoja. Rikosten
ennalta estäminen, paljastaminen ja selvittäminen vaativatkin tiivistä kansainvälistä
poliisiyhteistyötä. Kirjoittajat luotaavat myös syvälle tulevaisuuteen pohtimalla lain ja teknologian
suhdetta ja sitä, miten tekniikka pakottaa oikeusjärjestelmää evoluutioon. Tekniikan vastustaminen
ei ole ratkaisu juridisiin pulmiin, vaan oikeudellisessa ajattelussa voi olla tarpeen muuttaa jopa
perimmäisiä olettamuksia.
Cybercrime, Law and Technology in Finland and Beyond -raportti on tarkoitettu toimimaan
keskustelun herättäjänä niin alan tutkijoiden kuin käytännön toimijoiden piirissä. Artikkeleissa on
pääosin pyritty pitäytymään käytännön oikeuselämässä esiin tulevissa laintulkintaongelmissa.
Kirjoittajien tavoitteena on ollut myös antaa tutkimusimpulsseja tietotekniikkarikoksiin liittyvään,
jatkuvasti kehittyvään oikeustutkimukseen.
Raportti on luettavissa Poliisiammattikorkeakoulun sivuilla polamk.fi/julkaisut.
Uusi rahoitus madaltaa pk-yrityksen kynnystä palkata kansainvälistymisen osaaja
Talent Explorer -rahoitushaku on juuri avattu. Business Finlandin myöntämän rahoituksen avulla
yritys voi palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yritys voi edetä
uudella kansainvälisellä markkinalla. Talent Explorer -rahoitus on osa kansallista Talent Boost toimenpideohjelmaa.
Talent Explorer-rahoituksella palkattava asiantuntija voi olla henkilö, jolla on yrityksen haluttuun
uuteen vientimarkkinaan liittyvää tuntemusta tai erityisosaamista, esimerkiksi ulkomaalainen
suomalaisesta yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistunut tai lopputyövaiheessa oleva
opiskelija. https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-rahoitus-madaltaa-pk-yrityksen-kynnysta-palkata-kansainvalistymisen-osaaja
Uusi tavaramerkkilaki voimaan
Uusi tavaramerkkilaki astuu voimaan 1.5.2019. Lailla pannaan täytäntöön EU:n direktiivi
jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Lisäksi perjantaina 26.4. tasavallan
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presidentin esittelyssä on tarkoitus ratifioida tavaramerkkioikeudesta tehty Singaporen sopimus ja
sen soveltamissäännöt.
Singaporen sopimuksella yhdenmukaistetaan kansallisia tavaramerkin rekisteröintimenettelyjä
etenkin tavaramerkin hakemiseen liittyen. Singaporen sopimuksen voimaantulosta säädetään
erikseen valtioneuvoston asetuksella.
Lisätietoa: tem.fi/paatokset https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/663/173/cbab4fe7a4a030b2b1b88a19f3dbe179
Suomi tekee mittavat ilmastosijoitukset Senegaliin ja Nepaliin
Suomi sijoittaa yhteensä yli 20 miljoonaa dollaria aurinko- ja vesivoimaan maailman köyhimmissä
maissa. Senegaliin ja Nepaliin rakennettavat voimalaitokset avaavat tietä kaupallisesti
kannattavaan ja päästöttömään energiatuotantoon sekä energiaköyhyyden poistamiseen.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/suomi-tekee-mittavat-ilmastosijoitukset-senegaliin-ja-nepaliin

Ennaltaehkäisevät toimet korostuvat vastuullisessa liiketoiminnassa
Millaista huolellisuutta yrityksiltä odotetaan ihmisoikeuksien, ympäristön tai korruption torjunnan
osalta? Siitä puhuttiin työ ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön järjestämässä seminaarissa ja
työpajassa. https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/ennaltaehkaisevat-toimet-korostuvat-vastuullisessaliiketoiminnassa

Asiakirjojen hyväksyminen yksinkertaistuu EU-maissa
Yleisten asiakirjojen esittämistä koskevaa EU:n asetusta aletaan soveltaa 16. helmikuuta 2019.
Uudistus vähentää esimerkiksi avioliitto- ja syntymätodistusten hyväksymiseen liittyviä
muodollisuuksia ja kustannuksia.
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/asiakirjojen-hyvaksyminen-yksinkertaistuu-eu-maissa

Mistä tekoäly voi päättää?
Keskustelu tekoälyn politiikkavaikutuksista on herännyt Yhdysvalloissa. Kuinka tekoälyn tekemien
päätöksien oikeudenmukaisuutta arvioidaan demokratiassa? Mitä päätöksiä voidaan täysin
automatisoida? Kuka vastaa tekoälyn päätöksistä? Yhteiskunnan asettamien vaatimusten lisäksi
yritysten ja tekoälyinsinöörien yhteiskuntavastuu korostuu.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/mista-tekoaly-voi-paattaa-/384951

Sähköiseen kauppaan neuvotellaan globaaleja sääntöjä
Sähköinen kauppa – oli kyse sitten kuluttajille suunnatusta verkkokaupasta tai teollisuusyritysten
välisestä digitaalisesta kaupasta – on tätä päivää. Sähköistä kauppaa käydään toistaiseksi ilman
kattavia globaaleja sääntöjä, mutta tähän on tulossa muutos: sähköisestä kaupasta aloitetaan
neuvottelut Maailman kauppajärjestö WTO:ssa tänä keväänä.
https://blogit.ulkoministerio.fi/vapaastikaupasta/sahkoiseen-kauppaan-neuvotellaan-globaaleja-saantoja/

Minne viennin arvonlisä päätyy?
USA ja Kiina käyvät kauppasotaa, kova brexit uhkaa, Saksan vienti vähenee. Onneksi meillä
sentään menee paremmin, kun Suomessa talouden uskotaan jatkavan kasvua vaikkakin hieman
hitaampana – vai pitäisikö sittenkin olla huolissaan?
https://kauppapolitiikka.fi/markkinat/minne-viennin-arvonlisa-paatyy/

Ilmastopolitiikka, uusi teknologia ja kansainvälinen yritysverokilpailu tuovat muutospaineita
verotukseen
Yhdenmukainen vero kaikille kasvihuonekaasupäästöille ohjaisi vähentämään päästöjä
mahdollisimman edullisesti, arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Valtion
taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n selvityksessä. Muutospaineita verotukseen tuovat
ilmastopolitiikan lisäksi globalisaatio, väestön ikääntyminen, tekoälyn ja robotiikan nopea kehitys
sekä digitaalisen liiketoiminnan ja alustatalouden yleistyminen.
https://www.etla.fi/ajankohtaista/ilmastopolitiikka-uusi-teknologia-ja-kansainvalinen-yritysverokilpailu-tuovat-muutospaineitaverotukseen/

Legal design helpottamaan IT2018-sopimusehtojen käyttöä
IT2018-sopimusehtojen uudet käyttöohjeet ovat valmistuneet. Niiden tarkoituksena on helpottaa
sopimista IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta laadittaessa huomioitavia seikkoja.
https://kauppakamari.fi/2019/03/26/legal-design-helpottamaan-it2018-sopimusehtojen-kayttoa/
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Teknologiamurros, kasvutavoitteet ja kansainvälistyminen haastavat PK-yritysten
hallitustyötä PK-yritykset panostavat hallitustyöhön ja ovat löytäneet myös ulkopuolisia hallituksen
jäseniä. Toisaalta tulevaisuus haastaa hallituksen osaamisen esimerkiksi kasvutavoitteiden,
kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen muodossa, mikä huolettaa erityisesti
toimitusjohtajia. Moni kaipaa hallituksiin lisää vaihtuvuutta, sillä lukuisista hallituksista löytyy myös
vapaamatkustaja.
https://kauppakamari.fi/2019/03/20/teknologiamurros-kasvutavoitteet-ja-kansainvalistyminen-haastavat-pk-yritysten-hallitustyota/

Suomalaiset kauppakamarit osaksi Kansainvälisen kauppakamarin alkuperätodistusketjua
Kauppakamarien vientiyrityksille myöntämien Euroopan unionin yleisten alkuperätodistusten
kansainvälinen tunnistettavuus ja käytettävyys vahvistuu.
https://kauppakamari.fi/2019/03/04/suomalaiset-kauppakamarit-osaksi-kansainvalisen-kauppakamarin-alkuperatodistusketjua/

Keskuskauppakamarin Isola: Suomalaisyritysten panostukset verkostoitumiseen
vauhdittaisivat vientiä
Suomalaiset yritykset eivät vieläkään hyödynnä riittävästi yrityselämän verkostoja viennin
vauhdittamiseksi, korostaa kansainvälistymisen asiantuntija Jenni Isola, joka siirtyi tammikuussa
Amcham Finlandin palvelujohtajan paikalta Keskuskauppakamariin kehittämään kauppakamarien
verkosto- ja kansainvälistymispalveluita.
https://kauppakamari.fi/2019/01/31/keskuskauppakamarin-isola-suomalaisyritysten-panostukset-verkostoitumiseen-vauhdittaisivatvientia/

Vastuullisuusteema on tullut Brysseliin jäädäkseen, mutta keskusteluissa kaikuu epäluulo
omistajia kohtaan
Vastuullisuus on aihe, joka tuntuu pulpahtavan joka suunnasta EU:n piirissä, ja asiasta onkin
vireillä monenlaisia sääntelyhankkeita. Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma sisältää useita
direktiivihankkeita, ja ei-taloudellisen raportoinnin direktiivin uudelleentarkastelu on jo käynnissä,
vaikka direktiivi on vasta hiljattain pantu täytäntöön.Vastuullisuusteema yhdistyy Brysselissä
vahvasti myös corporate governanceen. Euroopan komissio järjesti 24.1.2019 koko päivän
tilaisuuden otsikolla Sustainable Corporate Governance. Kun komission järjestää jostakin
aihepiiristä laajan tilaisuuden, on enemmän kuin todennäköistä, että asiasta vielä kuullaan.
https://kauppakamari.fi/2019/02/07/vastuullisuusteema-on-tullut-brysseliin-jaadakseen-mutta-keskusteluissa-kaikuu-epaluulo-omistajiakohtaan/

Thai-Finnish Chamber of Commerce: Vision Finland 2019
https://www.finncham.fi/news/2019/2/8/thai-finnish-chamber-of-commerce-vision-finland-2019

Näin Suomi menestyy maiden välisessä kilpailussa veroista
Valtiot kilpailevat siitä, mikä maa saa yritystoiminnasta kertyvät verotuotot. Kansainvälisen
verotuksen uudistushankkeet, kuten digiverotus, ja verotuksen harmonisointipyrkimykset eivät
välttämättä palvele Suomen etua. EVA Raportti Kenelle verot kuuluvat tarkastelee yritysverotusta
sekä kansainvälisten yritysten että valtion näkökulmasta.
https://www.eva.fi/blog/2019/04/29/nain-suomi-menestyy-maiden-valisessa-kilpailussa-veroista-13-tarkeaa-kohtaa/

Welcome to Finland tool box
https://toolbox.finland.fi/

Selvitys: Suomen digitaalisista innovaatiokeskittymistä luotava vahva verkosto
Suomeen on luotava digitaalisten innovaatiokeskittymien verkosto, joka pohjautuu kansallisesti
linjattuihin tavoitteisiin ja koordinaatioon, esitetään työ- ja elinkeinoministeriön ja VTT:n
katsauksessa. Kansallista näkemystä tarvitaan, jotta digitaaliset innovaatiokeskittymät voivat
tehokkaasti tukea yrityksiä hyödyntämään digitalisaatio-osaamista liiketoiminnan uudistamisessa.
EU on käynnistänyt digitaalisten innovaatiokeskittymien (Digital Innovation Hubs, DIH) verkoston
rakentamisen, jonka tavoitteena on vahvistaa yritysten digitaalisia valmiuksia. Uutta tekoälyn,
robotiikan ja suurteholaskennan kaltaista teknologiaa pitää saada kannattavaan käyttöön
laajemmin yrityskentässä.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-suomen-digitaalisista-innovaatiokeskittymista-luotava-vahva-verkosto
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Suomi isännöi Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksen Rovaniemellä
Arktisen neuvoston yhdestoista ministerikokous järjestetään Rovaniemellä tiistaina 7.5.2019.
Suomi isännöi kokouksen ja ulkoministeri Timo Soini toimii sen puheenjohtajana.
Suomi on toiminut Arktisen neuvoston puheenjohtajana vuosina 2017-2019 ja tukenut rauhan,
vakauden ja rakentavan yhteistyön säilyttämistä arktisella alueella. Suomen painopisteitä ovat
olleet meteorologisen yhteistyön vahvistaminen, ympäristönsuojelu, mukaan lukien mustan hiilen
päästöjen vähentäminen, koulutus sekä viestintäyhteyksien parantaminen. Suomi on kaudellaan
vahvistanut EU:n arktisen politiikan näkyvyyttä ja unionin roolia alueella. EU:n
rahoituskehysneuvotteluissa Suomi on toiminut rahoituksen suuntaamiseksi vahvemmin arktiselle
alueelle.
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomi-isannoi-arktisen-neuvoston-ulkoministerikokouksenrovaniemella
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ministeri-soinin-puhe
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kansliapaallikko-pokan-lausunto-arktisen-neuvostonulkoministerikokouksessa
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ministerien-yhteinen-lausunto-rovaniemella
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/puheenjohtajan-lausunto-arktisen-neuvostonulkoministerikokouksesta-rovaniemella
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ulkoministeri-soinin-puhe-arktisen-neuvostonulkoministerikokouksessa

TULLI
Suomen vienti Kanadaan kasvoi EU28-maiden vientiä nopeammin viime vuonna
Kanada Suomen 19. suurin vientimaa
Suomen tavaravienti Kanadaan kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 17 prosenttia
viime vuoden tammi-lokakuussa vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli
arvoltaan 586 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 viennin arvo kasvoi jopa 42 prosenttia öljyjalosteiden
viennin arvon moninkertaistuttua. 2010-luvulla vienti on kuitenkin suurimmillaan ollut yli 900
miljoonaa euroa. Kanadaan viennin arvon muutokset ovat 2010-luvulla johtuneet pääasiassa
öljyjalosteiden vientimäärien ja -hintojen muutoksista.
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/suomen-ja-kanadan-valinen-kauppa-vuonna-2018-1-10-

Raskas liikenne rajanylityspaikoilla jatkoi kasvuaan viime vuonna Tullin rajaliikennetilaston
mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen,
kokonaismäärä rajanylityspaikoilla laski hieman vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. Vuosina
2016 ja 2015 kevyen liikenteen määrät eivät muuttuneet edellisvuosista. Vuonna 2018 sekä
saapuva että lähtevä kevyt liikenne kasvoi hiukan Ruotsin rajanylityspaikoilla vuoden 2017 tapaan.
Kevyt liikenne Norjan ja Venäjän rajanylityspaikoilla sen sijaan laski. Vuoden 2017 tapaan vuonna
2018 satamiin saapui ja niistä lähti enemmän kevyttä liikennettä kuin edellisvuonna. Saapuva
kuorma-autoliikenne kasvoi selvästi niin Norjan, Venäjän ja Ruotsin rajoilla kuin satamissakin.
Lähtevään raskaaseen liikenteeseen tilastoitiin kasvua Norjan ja Ruotsin rajanylityspaikoilla ja
merirajallakin. Lähtevä raskas liikenne Venäjän rajalla sen sijaan säilyi edellisvuoden tasolla.
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/rajaliikennetilasto-2018

Transitokuljetukset kääntyivät laskuun vuonna 2018
Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 667 tuhatta
tonnia transitotavaraa vuonna 2018. Transiton vuosittaiset tonnimäärät kääntyivät jälleen laskuun
vuoden 2017 pienen nousun jälkeen. Laskua tilastoitiin kahdeksan prosenttia vuodesta 2017.
Kuljetetut tonnimäärät ovat laskeneet vuosittain koko 2010-luvun vuotta 2017 lukuun ottamatta.
Tullin transitotilasto sisältää tiedot maantiekuljetuksista, jotka viedään kauttakuljetuksina Suomen
läpi itärajan yli tärkeimpien rajanylityspaikkojen kautta. Itään suuntautuva maantietransitotilasto
sisältää transitotavaroiden kuljetusmäärät ja arvioidut arvot. Transitotavarat tulevat Suomen
tullirajalle, josta ne passitetaan maanteitse Venäjälle niitä Suomen tullialueella tullaamatta.
Transitotilaston tavaroiden tilastointi perustuu idänkaupassa tyypillisiin CN-pohjaisiin yhdistettyihin
nimikkeisiin. Maantietransitotilaston tavarat eivät sisälly Suomen ulkomaankaupan tilastoihin.
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/transitokuljetukset-2018
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Ulkomaankaupan kuljetusten tonnimäärät kasvoivat vuonna 2018
Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2018 Suomen ulkomaankaupassa
kuljetettiin tavaraa noin 108 miljoonaa tonnia, mikä oli viisi prosenttia vuotta 2017 enemmän.
Tavaraa vietiin noin 48 miljoonaa tonnia ja tuotiin lähes 60 miljoonaa tonnia. Sekä vienti- että
tuontikuljetusten tonnimäärät kasvoivat viisi prosenttia.
Valtaosa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meriteitse. Vuonna 2018 merikuljetusten
osuus kaikista ulkomaankaupan tavarakuljetuksista oli 84 prosenttia, eli hieman enemmän kuin
vuonna 2017. Merikuljetusten tonnimäärät kasvoivat kuusi prosenttia edellisvuodesta vajaaseen 91
miljoonaan tonniin. https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/ulkomaankaupan-kuljetukset-vuonna-2018
Pk-yritysten vienti ja tuonti vahvistuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä
Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten tavaraviennin arvo oli
2,6 miljardia ja tavaratuonnin 4,7 miljardia euroa vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä. Pkyrityksien viennin arvo nousi neljä ja tuonnin arvo kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 16 prosenttia viennin kokonaisarvosta ja 27
prosenttia tuonnin kokonaisarvosta.
Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä 13,6 miljardia euroa ja
tuonnin 12,1 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten
viennin arvo kasvoi seitsemän ja tuonnin viisi prosenttia.
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankauppa-yritysten-kokoluokittain-loka-joulukuu-2018

TILASTOKESKUS
Palvelutuonti kasvoi palveluvientiä reippaammin
Palvelutuonti kasvoi 15 prosenttia vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden
vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palveluvienti kasvoi 5 prosenttia. Palveluita tuotiin 8,6
miljardilla eurolla ja vietiin 7,9 miljardilla. Eniten tuotiin muita liike-elämän palveluita. Niiden tuonti
myös kasvoi enemmän kuin minkään muun palveluerän. Myös palveluviennin suurimman
palveluerän, televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalveluiden, vienti kasvoi eniten. Tiedot käyvät
ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta, joka on osa
maksutasetta . https://www.tilastokeskus.fi/til/tpulk/2018/04/tpulk_2018_04_2019-03-15_tie_001_fi.html

SEURAA MEITÄ MYÖS:
FINNCHAM
Finnchamin verkkosivut palvelevat osoitteessa www.finncham.fi – artikkeleita maailmalta ja
kotimaasta
Fincham LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finncham/
Finncham Twitter: http://twitter.com/FinnCham
Finncham Facebook: https://www.facebook.com/pages/Finncham/159130820836890
Kauppayhdistykset: https://kauppayhdistys.fi/
ATA carnet – customs document is commonly used by Dutch companies
https://www.finncham.fi/news/2018/4/26/ata-carnet-customs-document-is-commonly-used-bydutchcompanies
Ansiomerkit Kerro ansioituneelle ja tärkeälle työntekijälle, miten paljon häntä arvostat. Palkitse
ansiomerkillä! Menestyvän yrityksen taustalla on osaavia, sitoutuneita työntekijöitä. Kiire ja uudet
haasteet vievät, mutta välillä on hyvä pysähtyä kiittämään. https://ansiomerkit.fi/
Välimiesmenettely Välimiesmenettely on luottamuksellinen vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle,
ja sitä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Sopimuksen tekoa
helpottavat mallivälityslausekkeet. https://arbitration.fi/
Sovittelu Sovittelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen menettely, jossa puolueeton kolmas
osapuoli (sovittelija) avustaa asianosaisia (kahta tai useampaa) heidän riitansa sovinnollisessa
ratkaisussa ja/tai riitojen välttämisessä. Sovittelu auttaa myös liikesuhteiden ja henkilökohtaisten
suhteiden ylläpitämisessä. https://arbitration.fi/fi/sovittelu/
Enterprise Europe Network https://www.een.fi/

