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AUSTRALIA, AASIA, ARABIA, LÄHI-ITÄ, UUSI-SEELANTI 
Aasian vapaakauppasopimus poistaa kaupankäynnin esteitä – yrityksillä on nyt tuhannen 
taalan paikka Keskuskauppakamarin kansainvälisistä asioista vastaavan asiantuntijan Jenni 
Isolan mukaan Aasian vapaakauppasopimus RCEP tiivistää Euroopan ja Aasian maiden 
keskinäistä talousyhteistyötä ja kiristää kilpailua alueella. Suomalaisyrityksillä on nyt tuhannen 
taalan paikka ottaa kaikki hyöty irti maailman suurimmasta vapaakauppasopimuksesta. 
Parhaimmassa tapauksessa sopimus tulee karsimaan turhia kaupan esteitä ja takaamaan 
yrityksille tasavertaiset toimintaedellytykset. 
https://kauppakamari.fi/tiedote/keskuskauppakamari-vapaakauppasopimus-rcep-poistaa-kaupankaynnin-esteita-yrityksilla-on-nyt-
tuhannen-taalan-paikka/ 
 
AFGANISTAN 
 
Afganistanin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Afganistan on hauras valtio ja sotatoimialue. Turvallisuustilanne on heikko ja poliittinen tilanne 
vaikeasti ennustettava. Liiketoimintaympäristön haasteet ovat moninaiset, ml. korruptio. 
Nykytilanne ei salli laajamittaisia yksityisiä investointeja eikä normaalia kaupallista toimintaa, 
vaikka potentiaalia olisi mm. kaivosteollisuudessa, energia-alalla sekä mobiili- ja 
ympäristöteknologiassa. Kansainvälisten rahoituslaitosten sekä järjestöjen (mm. Maailmanpankki, 
YK) rahoittamat hankkeet kilpailutuksineen tarjoavat merkittävimpiä ja vähiten riskialttiita 
mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Kansainvälisissä hankinnoissa korostuvat turvallisuussektori, 
kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja jälleenrakennus. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/afganistanin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
ARABIEMIIRIKUNNAT 
 
Arabiemiirikuntien markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Arabiemiirikunnat investoi tulevina vuosina mittavasti taloutensa monipuolistamiseen 
saavuttaakseen kunnianhimoiset tavoitteensa koronakriisistä toipumiseksi ja öljyriippuvuuden 
vähentämiseksi. Lupaavimmat sektorit ovat terveys, kiertotalous ja älykkäät energiaratkaisut, 
älykäs liikkuvuus (satamat ja laivat) ja koulutus sekä digitalisaatio. Näillä aloilla Team Finland -
työllä rakennetaan ekosysteemeitä ja luodaan kysyntää suomalaisia ratkaisuja kohtaan. Dubaissa 
2021-2022 järjestettävä Expo 2020 –maailmannäyttely tarjoaa Suomelle ja suomalaisyrityksille 
ainutlaatuisen mahdollisuuden esitellä osaamistamme ja toimii alustana yhteyksien luomiselle 
Gulfin alueen elinkeinoelämän toimijoihin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/arabiemiirikuntien-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
Katsaus Arabiemiirikuntien talouteen sekä Suomen ja Arabiemiirikuntien kauppasuhteisiin 
Valtavalla vauhdilla kehittynyt Arabiemiirikunnat (UAE) tunnetaan öljy- ja kaasuvarojensa lisäksi 
kaupan, rahoitusalan, turismin ja logistiikan alueellisena keskuksena. Maailman 29. suurimman 
talouden kasvuennusteet olivat lupaavat, kunnes koronaviruspandemian ja siihen liittyneen öljyn 
hinnan laskun tuplashokki mullisti talouden. Dubain maailmannäyttelyä jouduttiin siirtämään 
vuodella ja hiilivetysektorin ohella kriisi iski kipeästi monille maalle tärkeille aloille. Maan odotetaan 
kuitenkin säilyvän alueen houkuttelevimpana liiketoiminnan keskuksena ja investointikohteena ja 
vuodelle 2021 odotetaan maltillista kasvua. Tilanne on sysännyt maan vauhdittamaan talouden 
rakenteen monipuolistamispyrkimyksiä. UAE on varteenotettava markkina suomalaisyrityksille, 
mutta kilpailu on kovaa ja menestyminen edellyttää ajallista ja taloudellista panostusta sekä oikeita 
yhteistyökumppaneita. Dubain maailmannäyttely tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden esitellä 
suomalaisosaamista ja luoda yhteyksiä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-arabiemiirikuntien-talouteen-sek-c3-a4-suomen-ja-
arabiemiirikuntien-kauppasuhteisiin-1/384951 
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Arabiemiirikuntien koulutus- ja tutkimusjärjestelmä sekä koulutusviennin mahdollisuudet 
Suomelle Arabiemiirikunnat ohjasi koulutukseen ja tutkimukseen julkisella puolella liittovaltion 
tämän vuoden budjetista AED 10,4 mrd. (EUR 2,4 mrd.). Maa tavoittelee ensiluokkaista 
koulutusjärjestelmää. Maassa on varsin suuri hajonta oppilaiden ja koulujen oppimistuloksissa. 
Julkiset koulut toimivat opetusministeriön alaisuudessa. Yksityiset koulut vastaavat 75% 
perusopetuksesta (K12), määrä on viime vuosina kasvanut. Myös julkisia kouluja yksityistetään 
PPP-mallien avulla. Sukupuolten segregaatiota on purettu myös julkisissa kouluissa. 
Vierastyöntekijöiden lasten koulutuksen maksaa joko vanhemmat tai vanhempien työnantajat. 
Opettajien ammattitaito ja koulutustausta vaihtelee - maa on ottamassa käyttöön opetusalan 
toimijoiden lisenssiointijärjestelmän. Maan kansallinen korkeakoulustrategia 2030 pyrkii 
vahvistamaan maan korkeakoulutuksen normeja. Arabiemiirikunnat tähtäävät koulutuksen KV-
strategiassaan maailman johtavaksi TNE-keskukseksi. Maa haluaa profiloitua vahvasti 
tietoyhteiskuntana ja on valmis investoimaan avainaloihin merkittävästikin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/arabiemiirikuntien-koulutus-ja-tutkimusj-c3-a4rjestelm-c3-
a4-sek-c3-a4-koulutusviennin-mahdollisuudet-suomelle/384951 
 
 
AUSTRALIA 
 
Australian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Australia on hyvin verrattavissa Pohjoismaihin: elintaso, turvallisuus, ilmainen terveydenhoito, 
julkinen liikenne, korkea koulutustaso ja tiukka normisto ovat hyvin samankaltaisia. Australiassa on 
kova kysyntä pohjoismaisille tuotteille, teknologioille ja palvelukonsepteille. Tärkeimmät 
kasvutoimialat ovat digi-, energia-, ruoka-, terveys-, valmistus- ja mineraaliteollisuus. Teollisissa 
investoinneissa kumppaneita haetaan tällä hetkellä erityisesti energian tuotannossa, 
energiatehokkuudessa, liikenteessä, vedyn hyödyntämisessä, kyberturvallisuudessa ja 
tietoliikenteessä, sekä kaivos- ja mineraalialalla. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/australian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille 
 
 
BANGLADESH 
 
Bangladeshin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Bangladeshissa on vientipotentiaalia suomalaisyritysten energia-, satama- ja muille 
infrastruktuuriratkaisuille sekä palveluviennille. Lisäksi maan tietoliikennekapasiteetin ja 
digitaalisten ratkaisujen kehittäminen luo mahdollisuuksia suomalaisille alan toimijoille, ml. PK-
yritykset. Chittagongin satama ja asevoimien hankinnat ovat näistä tärkeimmät julkiset urakat. 
LNG-infrastruktuuri ja voimalaitokset taas keskeisimpiä yksityisiä investointihankkeita. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/bangladeshin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
BHUTAN 

Bhutanin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille  
Pienikokoinen, joskin Suomessa vielä heikosti tunnettu Bhutanin kuningaskunta itäisellä 
Himalajalla on toimiva ja vakaa yhteiskunta. Huomionarvoista on toimiva vapaakauppasopimus 
Intian kanssa, joka mahdollistaa pääsyn 1,3 miljardin kuluttajan markkinoille. Bhutanissa on 
käynnissä mittavia uudistuksia ja Suomi kiinnostaa mallimaana. Suomalaisyrityksille 
mahdollisuuksia löytyy erityisesti rakennusteollisuudessa, puurakentamisessa, metsäsektorilla, 
kaivostoiminnassa, koulutuksessa, terveysteknologiassa sekä laajemmin digitalisaatiossa ja  
cleantechissä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/bhutanin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
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ETELÄ-KOREA 
 
Etelä-Korean markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Etelä-Koreasta kuuluu monessa mielessä hyvää. Se on onnistunut tiukoilla koronaviruksen 
torjuntatoimillaan pitämään samanaikaisesti talouttaan yllättävän avoimena. Talous tulee 
sukeltamaan korkeintaan kaksi prosenttiyksikköä tänä vuonna. Maa on ollut mallioppilas OECD-
maiden joukossa. Etelä-Korea ei ole mennyt missään vaiheessa kiinni. Kotimainen kysyntä on 
säilynyt hyvällä tasolla. Maan odotetaan ensi vuonna nousevan maailman yhdeksänneksi 
suurimmaksi taloudeksi. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/etel-c3-a4-korean-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille 

 
FILIPPIINIT 
 
Filippiinien markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Filippiinit on ollut viime vuosina Kaakkois-Aasian ja globaalistikin yksi nopeimmin kasvavista 
talouksista noin kuuden prosentin vuotuisella BKT-kasvullaan. Covid-19-pandemian myötä 
voimassa olevien tiukkojen rajoitusten vuoksi maan talouden arvioidaan supistuvan kuluvana 
vuonna 2-7 prosenttia. Palautumisen ennakoidaan olevan V-mallinen, ja ensi vuodelle ennustetaan 
jälleen noin kuuden prosentin talouskasvua. Kansallinen kehityssuunnitelma perustuu kestävän 
kehityksen ajattelulle. Filippiineillä jatkuu laaja julkisen sektorin infrastruktuurirakennusohjelma 
(build-build-build), minkä lisäksi vaalivuotta 2022 edeltävän julkisen kulutuksen ja investointien 
lisäämisen odotetaan synnyttävän merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia myös muilla 
suomalaisosaamisen kannalta relevanteilla sektoreilla: jätteiden energiahyödyntäminen, 
uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen, kestävät kulutus- ja tuotantotavat, terveysteknologia, 
koulutus sekä digitalisaatio läpileikkaavana teemana. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/filippiinien-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 

 

INDONESIA 
Indonesian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Indonesian biljoonan euron talouden odotetaan palaavan viiden prosentin kasvuvauhtiin. Maa 
jatkaa investointejaan infraan. Kysyntää on uusiutuvan energian ja jätteidenkäsittelyn ratkaisuille. 
Indonesia on myös herännyt kyberturvallisuuden merkitykseen. Suunnittelupöydällä on todellinen 
megaprojekti: uuden pääkaupungin rakentaminen. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/indonesian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 

 
INTIA 
 
EU ja Intia etsivät uusia yhteistyöaloja, kauppasuhteiden kehitys ontuu Intian globaali 
merkitys kasvaa. EU ja Intia rakentavat suhteitaan yhä enemmän muiden asioiden pohjalle kuin 
pelkkään kaupalliseen hyötyyn. Kummankin osapuolen intresseissä on ottaa johtoasema 
ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja tehdä yhteistyötä esimerkiksi uudenlaisten 
turvallisuusuhkien ennakoinnissa. Ulkomaankaupan etujen lisäksi EU ja Intia pyrkivät edistämään 
yhteisiä geopoliittisia intressejään.   
Hankaluuksia voi aiheutua esimerkiksi lähtökohtaisista arvopohjaeroista tai toisaalta Kiinan 
kauppasuhteiden priorisoinnista, arvioivat Ulkopoliittisen instituutin tutkijat Bart Gaens ja Emma 
Hakala. Suomen näkökulmasta kauppaneuvottelujen kompastelu saattaa haitata yritysten vienti- ja 
investointihalukkuutta Intian markkinoille. https://www.fiia.fi/julkaisu/recalibrating-eu-india-relations 
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7 
 

Intian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Suomalaisyritysten tavara- ja palveluviennissä Intiaan on haasteista huolimatta kasvupotentiaalia. 
Intia on tienhaarassa, jolloin läsnäolo ja vaikuttaminen maan tulevaisuuteen ja sen suuntaan tulee 
tehdä nyt, jotta myös Suomen ja suomalaisyritysten intressit tulee turvattua ja uudet 
markkinamahdollisuudet hyödynnettyä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/intian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille 

 

IRAN 
Iranin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Iran on keskituloinen, luonnonvarojen ja inhimillisen pääoman osalta vauras 84 miljoonan 
kuluttajan markkina, jonka nuori väestö vaatii työtä ja parempaa toimeentuloa. Lupaavista 
mahdollisuuksista huolimatta maan tuotantorakenne on yksipuolinen, vanhentunut ja 
protektionistinen. Poliittinen järjestelmä on monimutkainen, mutta vallitseva käsitys maassa on, 
että tuotantorakennetta on monipuolistettava ja uudistettava. Tämä edellyttää kansainvälistä 
yhteistyötä, jossa myös suomalaisyrityksillä on paljon annettavaa. Riskinä on, että poliittinen 
jännite jatkuu, jolloin Iranin kaupallinen potentiaali jää toteutumatta ja epävakaus lisääntyy. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/iranin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 

 

ISRAEL 
 
Israelin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Israel on yksi maailman innovatiivisimmista maista. Suomelle potentiaalisia yhteistyösektoreita 
ovat mm. energia, terveys, kestävät ratkaisut ja kiertotalous sekä digitalisaatio laajemmin. 
energiasektoria yksityistetään, ja investoidaan sähköinfrastruktuuriin ja maakaasun 
hyödyntämiseen. investointiyhteistyö kiinnostaa. Israelin ja arabiemiraattien kaupallisen yhteistyön 
vahvistaminen voi avata mahdollisuuksia kolmansille maille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/israelin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 

 
JAPANI 
Japanin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Japanissa on käynnissä yhteiskunnallinen murros, joka tarjoaa ennennäkemättömiä 
markkinamahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisille palveluille, biomateriaaleille, 
terveysteknologialle, puurakentamiselle sekä elintarvikkeille. Suomen vahva ja positiivinen 
maakuva edistää markkinoillepääsyä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/japanin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille 

 
JORDANIA 
 
Jordanian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Koronaviruspandemia heikentää talouskasvua lyhyellä aikavälillä, mutta kasvun ennakoidaan 
palautuvan nopeasti pandemian päättymisen jälkeen. Keskeiset sektorit cleantech, vesi ja 
energiasektorit, opetussektori, IT-ala sekä startupit. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/jordanian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
KAZAKSTAN 
 
Talouden näkymiä Kazakstanissa koronapandemian keskellä 
Koronapandemia ja erilaiset rajoitustoimet ovat iskeneet melko rajusti Kazakstanin talouteen. Öljyn 
maailmanmarkkinahinnan lasku on myös heikentänyt sen talousnäkymiä selvästi. Kazakstanin 
bruttokansan tuote laskee tänä vuonna ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun. Maan odotetaan 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/intian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/iranin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/israelin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/israelin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/japanin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille
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kuitenkin palaavan kasvuraiteelle ensi vuonna, vaikkakin paljon riippuu maailman talouden 
kehityksestä ja pandemiatilanteesta. Valtionjohto on nimennyt useita prioriteetteja elpymiseen, 
kuten maatalouden kehittäminen, julkisen sektorin tehostaminen, vihreä kasvu ja pk-yritysten 
tukeminen. Digitalisaatioon ja koulutuksen modernisointiin aiotaan myös panostaa. Suomalaisilla 
yrityksillä olisi varmasti tarjottavaa yllä mainituilla sektoreilla. Koronaepidemia on saanut aikaan 
myös jotakin positiivista. Suomesta Kazakstanin kautta Kiinaan kulkeva rautatieliikenne on 
nimittäin vilkastunut jonkin verran kevään ja kesän aikana. Aiemmin lentorahtina kuljetettua 
tavaraa on nyt siirretty juniin, jonka johdosta konttijunien määrä Suomen ja Kiinan välillä on 
kasvanut. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/talouden-n-c3-a4kymi-c3-a4-kazakstanissa-
koronapandemian-keskell-c3-a4/384951 
 
Kazakstanin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Kazakstanin talouden monipuolistamiseen tähtäävän uudistusohjelman prioriteettisektorit tarjoavat 
hyviä markkinamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Digitaalisille palveluille sekä vihreään kasvuun 
ja koulutukseen liittyville ratkaisuille on kova kysyntä. Kazakstanissa panostetaan jatkossa 
kestävään kehitykseen ja terveydenhuollon laadun parantamiseen. Liiketoimintaympäristö on 
haasteellinen ja valtiolla on vahva rooli taloudessa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kazakstanin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
KIINA 
 
BOFIT Kiina-ennuste vuosiksi 2020–2022 
Kiinan talous on toipunut nopeasti alkuvuoden pysähdyksestä, kun koronarajoituksia on voitu 
poistaa, elvytystoimia on otettu käyttöön ja korona-aikana kotimaassa sekä ulkomailla tarvittavien 
tuotteiden valmistus on vauhdittanut teollisuustuotantoa. Ennustamme BKT:n kasvavan tänä 
vuonna hieman viime vuodesta. Vaikka toipumisvauhti on jo tasaantunut, tulee vuoden 2021 
kasvulukema olemaan heikon vertailuvuoden takia korkea. Talouden toipuminen on ollut 
epätasaista ja monet vanhat rakenteelliset ongelmat ovat kasvaneet. Ennusteen suurimmat riskit 
liittyvät uuden laajan koronaepidemian puhkeamiseen ja rahoitussektoriin, kun velkaantuminen on 
jälleen kiihtynyt ja yritysten velanhoitoedellytykset ovat heikentyneet monilla aloilla. Epävarmuutta 
lisää ulkosuhteiden heikentyminen Yhdysvaltojen ja monen muun maan kanssa. 
https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/17594/bke220.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
Kiinan ja EU:n virtuaalisessa huippukokouksessa pyrittiin vauhdittamaan neuvotteluita 
investointisopimuksesta Alun perin Leipzigissä 14.9. pidettäväksi aiottu huippukokous presidentti 
Xi Jinpingin ja kaikkien EU-maiden johtajien kesken kutistui koronapandemiasta johtuen 
videokonferenssiksi, johon osallistuivat Xin lisäksi EU-puheenjohtajamaa Saksan liittokansleri 
Angela Merkel, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja komission puheenjohtaja 
Ursula von der Leyen. Kokouksessa käsiteltiin kauppa- ja investointiasioiden lisäksi mm. 
ilmastonmuutosta, koronakriisiä, kiristyvää tilannetta Etelä-Kiinan merellä ja 
ihmisoikeuskysymyksiä. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202038_3/ 
  
Kiinan avautumisen hidastuminen huolettaa EU:n kauppakamaria 
Euroopan unionin Kiinassa toimiva kauppakamari julkaisi tällä viikolla raportin (Position Paper 
2020/21), jossa se antaa satoja toimenpidesuosituksia eri toimialojen toimintaympäristön 
parantamiseksi Kiinassa. Suositukset keskittyvät yritystoiminnan esteiden purkamiseen ja 
tasapuolisen toimintaympäristön luomiseen, missä yrityksen kansallisuudella tai omistusrakenteella 
ei olisi merkitystä. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202038_4/ 
  
Koronapandemia vaikuttaa myös silkkitiehankkeeseen 
Kiinan viranomaisten omien arvioiden mukaan noin 20 % jo meneillään olevista silkkitiehankkeista 
(Belt and Road Initiative, BRI) on kärsinyt koronapandemiasta vakavasti. Hankkeita on jouduttu 
siirtämään, keskeyttämään tai perumaan kokonaan. Myös uusia hankkeita on sovittu aiempaa 
vähemmän. Virallisten Kiinan kauppaministeriön tilastojen mukaan uusien sopimusten arvo jäi 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/talouden-n-c3-a4kymi-c3-a4-kazakstanissa-koronapandemian-keskell-c3-a4/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/talouden-n-c3-a4kymi-c3-a4-kazakstanissa-koronapandemian-keskell-c3-a4/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kazakstanin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kazakstanin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/17594/bke220.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29011046-2567303-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29011046-2567303-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202038_3/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29011045-979667-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202038_4/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29011044-102734-11840581
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tammi-heinäkuun aikana vain 7 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. BRI-hankkeiden 
tilastointiin liittyy kuitenkin paljon kysymyksiä ja esimerkiksi uutis- ja analyysitalo Refinitiv arvioi 
uusien hankkeiden supistuneen selvästi virallisia lukuja nopeammin vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä. Silkkitiehankkeella on jo parin vuoden ajan ennen koronapandemiaa ollut 
vastatuulta, kun Kiinan talouskasvu on hidastunut, lainapolitiikka on kiristynyt ja hankkeeseen on 
kohdistunut kritiikkiä niin kotimaassa, kohdemaissa kuin länsimaissakin. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202038_5/ 
 
Kiina investoi uusiin infrastruktuurihankkeisiin 
Kiinassa varsin hiljattain tapetille noussut New Infrastructure (新基建) kertoo koronakriisin 
jälkeisten investointikohteiden ohella Kiinan teknologisen kehityksen painopisteistä ja tavoitteista. 
Muun muassa 5G-verkot, esineiden internetin, nopeat junayhteydet ja korkeajännitteiset verkot 
käsittävä uusi infrastruktuuri on tullut jäädäkseen ainakin lähivuosiksi. Made in China 2025 -
ohjelman "pikkuveljenä" se tulee näkymään Kiinan investointi- ja politiikkapainotuksissa tulevina 
vuosina mm. 5G-verkkojen nopeana rakentamisena. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kiina-investoi-uusiin-infrastruktuurihankkeisiin/384951 
 
Kiinassa ongelmapankkien hoitamiseen upposi jo satoja miljardeja juaneja julkisia varoja 
Koronakriisin vuoksi tehdyt politiikkatoimet, velallisten lainanhoitovaikeudet ja pankkien 
varautuminen hoitamattomien saamisten lisääntymiseen rysäyttivät pankkien voitot noin 25 % 
vuotta aiempaa pienemmiksi vuoden toisella neljänneksellä. Valtaosa pankkien tuloksesta syntyy 
normaalista pankkitoiminnasta. Anto- ja ottolainauksen marginaalin kapeneminen viime vuodesta 
noin 0,1 prosentilla 2,1 prosenttiin söi suoraan pankkien tuloksia. Pankkivalvoja on viime 
kuukausina varoitellut hoitamattomien saamisten merkittävästä lisääntymisestä, mutta toistaiseksi 
pankit ilmoittavat niiden lisääntyneen vain maltillisesti. Todellisten hoitamattomien saamisten 
tiedetään olevan selvästi pankkien raportoimaa suuremmat. Pankit odottavat tilanteen jatkuvan 
vaikeana loppuvuonna. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202040_2/   
  
Yhdysvaltojen uudet vientirajoitukset koskevat elektroniikkateollisuutta myös Kiinan 
ulkopuolella Vuonna 2019 Yhdysvallat kielsi mikropiirejä valmistavia yrityksiään toimittamasta 
komponentteja tai teknologiaa Huaweille tai sen tytäryhtiöille kansalliseen turvallisuuteen vedoten. 
Elokuussa 2020 voimaan tulleet rajoitukset laajensivat kiellon koskemaan kaikkia yhdysvaltalaisia 
ohjelmistoja, käyttöjärjestelmiä ja teknologiaa, joiden avulla ulkomaiset elektroniikkayritykset missä 
päin maailmaa tahansa tekevät tuotteita jotka lopulta päätyvät Huaweille tai sen tytäryhtiöille. 
Esimerkiksi korealaiset Samsung ja LG päättivät syyskuussa lopettaa näyttöjen toimitukset 
Huaweille. Lehtitietojen mukaan syyskuun lopulla Yhdysvallat oli lisäämässä kieltolistalleen (entity 
list) myös kiinalaisen mikrosiruvalmistajan SMIC:n. Yhdysvaltojen kauppaministeriö ei ole vielä 
virallisesti vahvistanut asiaa. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202040_3/ 
  
Kiinassa toimivat ulkomaiset yritykset aiempaa varovaisempia investoinneissaan 
Amerikkalainen kauppakamari etelä-Kiinassa teki elo-syyskuun vaihteessa kyselyn 178 alueella 
toimivalle yritykselle. Amerikkalaisista yrityksistä lähes 40 % ilmoitti vähentävänsä investointeja 
tämä vuoden toisella puoliskolla, kun taas vajaa 20 % kertoi lisäävänsä. Kesä- ja heinäkuussa 
Shanghaissa toimiva amerikkalainen kauppakamari toteutti vastaavan kyselyn 346 
yhdysvaltalaiselle yritykselle. Sen mukaan lisäinvestointeja Kiinaan suunnittelevien yritysten osuus 
laski vuoden takaa merkittävästi. Yritykset pohtivat tuotantonsa ja hankintojensa hajauttamista mm. 
kauppasodan aiheuttaman Kiina-riskin pienentämiseksi. Tätä suuntausta vahvisti myös 
koronaepidemia, joka nosti esiin yhteen maahan keskittämisen ongelmat. Toisaalta yli 90 % 
kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti haluavansa pysyä Kiinassa, ja vain hyvin harva yritys 
ilmoitti siirtävänsä kaiken toimintansa pois maasta. Myös eurooppalaisten yritykset ovat kertoneet 
vastaavaa viestiä. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202040_4/ 
 
Kulutustavaroiden myynti nousi Kiinan kansallispäivän lomaviikolla jo viime vuotta 
suuremmaksi Lokakuun ensimmäisenä päivänä Kiinassa juhlittiin kansallispäivää, jota on jo 
kahdenkymmenen vuoden ajan seurannut viikon mittainen vapaa. Kultainen viikko on tärkeä 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202038_5/
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kiina-investoi-uusiin-infrastruktuurihankkeisiin/384951
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29231905-2066177-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202040_2/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29231908-2463275-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29231908-2463275-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202040_3/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29231907-3856155-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202040_4/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29427908-123276-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29427908-123276-11840581
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etenkin vähittäiskaupalle ja palvelusektorille, koska tyypillisesti kiinalaiset suosivat silloin 
kotimaanmatkailua. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202042_1/ 
  
Kiina nähdään tuoreimmissa ennustepäivityksissä maailmantalouden yksinäisenä veturina 
Syksyn talousennusteissa OECD, Maailmanpankki, Aasian kehityspankki ja IMF ovat varsin 
yksimielisiä siitä, että vaikka koko maailman BKT supistuu tänä vuonna yli 4 %, yltää tuotanto 
Kiinassa pari prosenttia suuremmaksi kuin viime vuonna. Kiina on ainoa G20–maa, jonka talous 
kasvaa tänä vuonna. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202042_3/ 
 
Kiinaan asennettiin viime vuonnakin eniten uusia teollisuusrobotteja maailmassa 
Kansainvälisen robotiikkayhdistyksen (International Federation of Robotics) mukaan viime vuonna 
maailmassa asennettiin 370 000 teollisuusrobottia, joista 140 000 otettiin käyttöön Kiinassa. Kiinan 
osuus uusista roboteista on pysytellyt 40 prosentin tuntumassa jo muutaman vuoden ajan ja 
yhdistyksen mukaan maassa oli viime vuoden lopulla vajaa 800 000 teollisuusrobottia eli lähes 30 
% maailman teollisuusrobottikannasta. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202042_4/ 
 
Kiina tuskin valtaa Taiwania - vaikka Yhdysvallat ajautuisi sekaannukseen 
Taiwanin kysymys kaihertaa jatkuvasti Kiinan kommunistista puoluetta, ja tänä syksynä kierrokset 
ovat nousseet. Peking ei hyväksy Taiwanin irtautumista Kiina-yhteydestä, vaan tavoittelee "Kiinan 
rauhanomaista jälleenyhdistymistä". Vuoden 2020 loppu olisi Kiinan kannalta monin tavoin 
otollinen ajankohta Taiwanin sotilaalliselle valtaamiselle. Yksi keskeinen syy tälle ovat 
Yhdysvaltojen presidentinvaalit, joiden aiheuttama sekasorto kääntäisi Kiinalle tärkeän suurvallan 
katseen pois Aasian tapahtumista. 
Ulkopoliittisen instituutin tuore FIIA Comment pureutuu Kiinan ja Taiwanin ajankohtaiseen ja 
tulenarkaan tilanteeseen sekä arvioi alueiden välisen aseellisen konfliktin todennäköisyyttä. 
Julkaisun on kirjoittanut vanhempi tutkija Jyrki Kallio instituutin Globaali turvallisuus -
tutkimusohjelman Aasian tutkimuksen ryhmästä. Vaikka Kiina pidättää oikeuden ratkaista Taiwanin 
kysymys sotilaallisesti, Kallio arvioi, että riski aseelliselle konfliktille on vielä alhainen. Valtauksen 
seuraukset olisivat Kiinalle liian epäsuotuisat. https://www.fiia.fi/julkaisu/valmisteleeko-kiina-taiwanin-valtausta 

Kiina ja Venäjä rakentavat yhteistyötä teknologiasektorilla - kehityserot silti huomattavia  
Kiinalla ja Venäjällä on kunnianhimoisia suunnitelmia teknologiayhteistyöstä. Kiinan laaja 
valvontajärjestelmä on kehittynyt, kun taas Venäjä vasta muovaa omaansa. Venäjän järjestelmä 
onkin vielä epäjohdonmukainen ja keskeneräinen. Maan hitaampi kehitys näkyy esimerkiksi siinä, 
ettei se kontrolloinut internetiä juuri lainkaan ennen vuotta 2012. Teknologisen yhteistyön epäsuhta 
suosii tällä hetkellä Kiinaa, mikä huolestuttaa Venäjää. 
Ulkopoliittisen instituutin uusimmassa FIIA Briefing Paper -julkaisussa tarkastellaan Venäjän ja 
Kiinan digitaalista valvontaa ja teknologiakehitystä kiihtyvän suurvaltakilpailun aikakaudella. 
Julkaisun ovat kirjoittaneet instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen instituutin Globaali 
turvallisuus -tutkimusohjelmasta ja vanhempi tutkija Jussi Lassila instituutin EU:n itäinen 
naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelmasta.  
Kirjoittajat arvioivat, että suurvaltojen välinen kilpailu kohdistuu yhä enemmän strategisten alojen 
teknologiaan. Seurauksena voi olla riski maailmanlaajuisesta teknologisesta eriytymisestä, mikä 
saattaa lisätä kansainvälisen yhteisön laajempaa pirstoutumista ja pahentaa olemassa olevia 
vihamielisyyksiä. Julkaisun voi lukea ja ladata instituutin verkkosivuilta:  
https://www.fiia.fi/julkaisu/digital-authoritarianism-in-china-and-russia 
 
Kiinan talouden toipuminen yhä laaja-alaisempaa 
Kiinan tilastoviraston mukaan BKT:n kasvuvauhti kiihtyi kolmannella neljänneksellä 4,9 prosenttiin 
vuotta aiemmasta. Vaikka kasvulukemaan liittyy edelleen epävarmuutta, myös muut 
talousindikaattorit ja vaihtoehtoiset laskelmat viittaavat talouden toipuneen nopeasti. Talous on 
piristynyt, kun koronatartunnat on pystytty pitämään aisoissa ja sen myötä rajoitteita on voitu 
purkaa. Lisäksi investointikysyntää tukeneet valtion ja paikallishallintojen elvytystoimet saatiin 
nopeasti liikkeelle. Kiinan teollisuus pystyi myös vikkelästi vastaamaan koronapandemian 
muuttamaan kulutuksen rakenteeseen lisäämällä mm. suojavarusteiden ja etätyölaitteiden 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202042_1/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29427910-1496455-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202042_3/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29427909-1358245-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202042_4/
https://www.fiia.fi/julkaisu/valmisteleeko-kiina-taiwanin-valtausta?utm_source=fiia_julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=fiia_comment_20
https://www.fiia.fi/julkaisu/digital-authoritarianism-in-china-and-russia
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29629880-3695272-11840581
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tuotantoa, mille on ollut kysyntää sekä kotimaassa että ulkomailla. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202044_1/ 
  
Kiinan velan BKT-suhde nousee nopeasti koronaelvytyksen seurauksena 
Keskuspankin tilastoima kotimainen kokonaisvelkakanta (AFRE), joka sisältää pankkilainojen 
ohella varjopankkisektorin instrumentteja sekä joukkovelkakirjojen ja osakkeiden 
liikkeeseenlaskulla hankittua rahoitusta, oli syyskuun lopussa 280 % BKT:stä. Velkasuhde on 
kuluvana vuonna noussut 26 prosenttiyksikköä. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202044_2/ 
  
Ostovoimapariteettipainoja tarkistettiin, Kiinan talous pienempi kuin aiemmin arvioitiin 
Maailmanpankin vetämä kansainvälinen vertailuohjelma julkaisi kesällä 176 maalle uudet 
ostovoimapariteettipainot (PPP). Painoilla määritetään maiden välisiä eroja hintatasoissa ja 
valuuttakurssissa. Uudet painot on laskettu vuodelle 2017, kun aiemmin käytössä olleet painot 
olivat vuodelta 2011. Uusilla painoilla mitattuna Kiinan talous oli viime vuonna ostovoimakorjattuna 
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan kooltaan 17,4 % maailmantaloudesta, kun aiempi 
arvio oli 19,2 %. Kiinan talous on kuitenkin edelleen ostovoimakorjattuna maailman suurin ennen 
Yhdysvaltoja. Myös muutaman muun nousevan talouden kuten Intian osuus maailmantaloudesta 
pieneni. Venäjän osuus pysyi viime vuoden osalta ennallaan 3,1 prosentissa. Kehittyneiden 
talouksien koot sen sijaan hieman kasvoivat. Dollarimääräisesti mitattuna Yhdysvallat on edelleen 
Kiinaa suurempi talous. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202044_4/ 
  
Kiinan uudessa viisivuotissuunnitelmassa ei uusia avauksia, 2035 kasvutavoite kova 
Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitean täysistunnossa lokakuun lopulla linjattiin 
viisivuotissuunnitelma vuosille 2021–2025 ja myös pidemmän aikavälin tavoitteita vuoteen 2035 
asti. Uudessa suunnitelmassa korostuvat viime ajoilta tutut teemat kuten omavaraisuus ja 
teknologinen kehittyminen, eikä uusia avauksia tehty. Ei edes ympäristökysymyksissä, vaikka 
presidentti Xi Jinping ilmoitti syyskuussa Kiinan pyrkivän hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä. 
Virallisesti puolueen suunnitelmat hyväksytään keväällä 2021 kansankongressin kokouksessa. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202046_1/ 
  
Presidentinvaalien tulos ei ratkaise Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kauppakiistaa 
Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksella ei ole suurta vaikutusta maiden väliseen 
kauppakiistaan. Kiistan perimmäisiä syitä, kuten Kiinan valtiontukia, teollisuuspolitiikkaa, tai 
kyberkysymyksiä ei ole edelleenkään saatu ratkaistua. Lisäksi Kiinan vastaisilla toimilla on 
Yhdysvalloissa vahva tuki molemmissa puolueissa. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202046_2/ 
  
Kiinan viranomaiset keskeyttivät Ant Groupin listautumisannin viime hetkellä, silti uudet 
listautumiset lisääntyneet Manner-Kiinan pörsseissä 
Alibaban maksupalveluita tarjoavan tytäryhtiön Ant Groupin oli määrä listautua marraskuussa 
samanaikaisesti sekä Shanghain pörssin Star Market -listalle että Hongkongin pörssiin. 
Listautumisesta oli tulossa kaikkien aikojen suurin, arvoltaan yli 35 mrd. dollaria, mikä olisi 
asettanut Ant Groupin markkina-arvon yli 300 mrd. dollariin, korkeammaksi kuin valtio-omisteisen 
ICBC:n, joka taseella mitaten on maailman suurin pankki. Shanghain pörssi kuitenkin perui annin 
kaksi päivää ennen sen toteutumista. Samalla myös Hongkongin listautumisaie peruttiin. Emoyhtiö 
Alibaba on listattu New Yorkin pörssiin vuonna 2014, tuolloin maailman suurimmassa 
listautumisannissa. Vuosi sitten yhtiö listautui myös Hongkongin pörssiin. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202046_3/ 
  
BKT kasvoi Kiinan kaikilla alueilla kolmannella vuosineljänneksellä 
Koronaepidemian pahimpaan aikaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä BKT supistui lähes 
kaikkialla Manner-Kiinassa. Noin kolmanneksessa provinsseista (ml. autonomiset alueet ja 
itsehallinnolliset kunnat) BKT supistui vielä toisellakin neljänneksellä vuoden takaa. Selvä käänne 
parempaan tapahtui heinä-syyskuussa, jolloin BKT kasvoi kaikkialla Manner-Kiinassa – joissain 
provinsseissa hyvinkin voimakkaasti. Osansa tässä on ollut elvytyspolitiikalla. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202046_3/ 
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202044_1/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29629879-2857548-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202044_2/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29629882-4125701-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202044_4/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29854641-2221353-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202046_1/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29854640-3452656-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202046_2/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29854643-500692-11840581
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29854643-500692-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202046_3/
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29854642-655619-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202046_3/
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Yksityisen kulutuksen merkitys Kiinan talouden elpymisessä kasvaa 
Samaan aikaan kun muualla maailmassa talous yhä supistuu koronakriisin seurauksena, Kiinan 
talous elpyy kiihtyvään tahtiin. Koronakriisin jälkeinen kasvu on tullut enimmäkseen investoinneista 
ja jonkin verran nettoviennistä. Myös kulutus on piristynyt ja se tuki jo kolmannella 
vuosineljänneksellä BKT:n kasvua. Elpymisen eritahtisuuteen ovat vaikuttaneet sekä koronakriisin 
luonne että elvytyspolitiikan painopisteet. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202048_1/ 
  
Kiina tiivistää kauppasuhteitaan alueellisesti uuden RCEP-sopimuksen myötä 
Marraskuun 15. päivänä Kiina, Japani, Korea, Australia ja Uusi-Seelanti allekirjoittivat yhdessä 
kymmenen ASEAN-maan (Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodža, Laos, Malesia, Myanmar, 
Singapore, Thaimaa ja Vietnam) kanssa sopimuksen alueellisesta talouskumppanuudesta 
(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). Maat kattavat yhteensä lähes 
kolmanneksen maailman bruttokansantuotteesta ja väestöstä. Intia oli mukana neuvotteluissa aina 
viime vuoteen saakka, mutta jättäytyi loppumetreillä pois. Sopimusta oli neuvoteltu kahdeksan 
vuoden ajan. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202048_2/ 
 
Valtionyhtiöiden maksuhäiriöt lisääntyneet Kiinan bondimarkkinoilla 
Tämä heijastelee taloustilanteen normalisoitumista: elvytystä on vähennetty ja rahapolitiikan viritys 
on kireämpää. Tammi-lokakuussa 29 yritystä laiminlöi yhteensä 90 velkakirjan takaisinmaksut. 
Maksulaiminlyöntien arvo oli 94 mrd. juania (14 mrd. USD), 10 % enemmän kuin viime vuoden 
tammi-lokakuussa. Marraskuussa maksulaiminlyönnit ovat lisääntyneet selvästi. Silti ne ovat yhä 
huomattavan harvinaisia. Laiminlyönnit suhteessa velkakirjalainakannan kokoon ovat selvästi alle 
prosentin. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202048_4/ 
 
Suomen ja Kiinan suhteiden tulevaisuutta varjostaa suurvaltakamppailu 
Suomi ja Kiina solmivat diplomaattisuhteet 70 vuotta sitten keskellä Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain 
valtakamppailua. Tänä päivänä Suomen Kiina-politiikan ytimessä ovat jälleen suurvallat. Suomea 
voi uhata vaara suurvaltapolitiikan pelinappulaksi joutumisesta, kun Yhdysvaltain ja Kiinan 
poliittinen, taloudellinen, teknologinen ja sotilaallinen kilpailu heijastuu Eurooppaan. 
Ulkopoliittisen instituutin uusimmassa FIIA Briefing Paper -julkaisussa tarkastellaan Suomen ja 
Kiinan välisten suhteiden kehitystä ja nykytilaa. Julkaisun on kirjoittanut instituutin vanhempi tutkija 
Jyrki Kallio instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelman Aasian tutkimuksen ryhmästä. Kallion 
mukaan Suomen varaukseton Kiina-innostus on vaihtunut epäluuloon. Taloudelliseen yhteistyöhön 
ja hyvien poliittisten suhteiden ylläpitämiseen halutaan kuitenkin panostaa. Tasapainottelu on 
tarpeen, koska Suomi on muiden EU-maiden tavoin yhteisessä rintamassa Yhdysvaltain kanssa 
monissa Kiinaa koskevissa kysymyksissä. https://www.fiia.fi/julkaisu/suomen-ja-kiinan-suhteet-70 

Kiinan yhteistyö Valko-Venäjän ja Ukrainan kanssa ei uhmaa Venäjän intressejä 
Valko-Venäjän ja Ukrainan suhteet Kiinan kanssa ovat syventyneet huomattavasti viime vuosina, 
ja Kiinan läsnäolo maissa on lisääntynyt voimakkaasti. Suhteiden taustat ovat kuitenkin erilaiset: 
Ukrainan ja Kiinan yhteistyön keskiössä on kauppa, kun taas Valko-Venäjän ja Kiinan suhteet ovat 
ensisijaisesti poliittisia. Toisaalta Kiina pyrkii kunnioittamaan Venäjän intressejä molemmissa 
maissa. 
Uusin FIIA Briefing Paper tarkastelee Valko-Venäjän ja Ukrainan Kiina-suhteita. Julkaisun ovat 
kirjoittaneet vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau Ulkopoliittisesta instituutista ja lehtori Marcin 
Kaczmarski Glasgow'n yliopistosta. Kirjoittajien mukaan Kiinan poliittinen ja taloudellinen läsnäolo 
jatkaa kasvuaan Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, mikä vaikuttaa sekä Venäjän että EU:n 
intresseihin keskipitkällä aikavälillä. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/chinas-policy-towards-belarus-and-ukraine   
  
Sianliha keikautti kuluttajahinnat laskuun Kiinassa 
Marraskuussa kuluttajahinnat olivat 0,5 % matalammat kuin vuotta aiemmin. Hintojen laskua veti 
kuluttajakorissa suurella painolla oleva sianliha, jonka hinta oli 13 % vuotta aiempaa matalampi. 
Myös energia oli halvempaa mitä vuotta aiemmin. Muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden ja 
energian hinnat (pohjahintainflaatio) jatkoivat tasaista nousuaan, kun pohjahintainflaatio oli jo 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30074954-2579391-11840581&data=04%7C01%7C%7Cf8756d4f3c184022b17108d891f8d54f%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637419845210173872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1h6y7cVH9vtkv6zylx3FUC1lIGVGlFl9vEW6fcn2atg%3D&reserved=0
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202048_1/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30074953-884430-11840581&data=04%7C01%7C%7Cf8756d4f3c184022b17108d891f8d54f%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637419845210183879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=heZVjOoqRRmGWODJLiGS7lUE5qU7tQR2POuZrWDYDoo%3D&reserved=0
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202048_2/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30074955-3455743-11840581&data=04%7C01%7C%7Cf8756d4f3c184022b17108d891f8d54f%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637419845210204141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Pz35%2BftxO%2BfHG%2BCYSehd5qBMWnot7KwUBDfRKdJIh6w%3D&reserved=0
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202048_4/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fiia.fi%2Fjulkaisu%2Fsuomen-ja-kiinan-suhteet-70-vuotta%3Futm_source%3Dfiia_julkaisutiedote%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dfiia_briefing_paper_296&data=04%7C01%7C%7C413d2481111e4428fe0e08d896981ef0%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C1%7C637424927547415032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wif3w7WFu5YNCBJbvPkPiM3wQlD%2Bov0FbRY6jsJCoSE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fiia.fi%2Fjulkaisu%2Fchinas-policy-towards-belarus-and-ukraine%3Futm_source%3Djulkaisutiedote%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFIIA_briefing_paper_298&data=04%7C01%7C%7Ce969b728d0004ca2383708d8a192d7fb%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637436999362064820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=99A1H8RUjv5DeNlBoPMeoJSL0MAahPd6oWQXFPlJcFQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30272079-1935279-11840581&data=04%7C01%7C%7C7631bd37c0fc466f848408d89cfd6d97%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637431959573107774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zxKypevYTWaxvd4IdaHEu0ArdHcBUdahP47uFOza0q0%3D&reserved=0
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viidettä kuukautta peräkkäin sama 0,5 %. Kuluttajahintojen lasku on Kiinassa poikkeuksellista, sillä 
viimeksi niin tapahtui vuonna 2009 kansainvälisen finanssikriisin puhjettua. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202050_1/ 
  
Kiinan rahapolitiikka pidetty vakaana talouden toivuttua koronapudotuksesta  
Talouden nopeasta toipumisesta huolimatta keskuspankki on pitänyt politiikkakorot 
muuttumattomina kevään jälkeen. Rahoitusta on kuitenkin tarjottu markkinoille vähemmän, jolloin 
rahoitusolot ovat kiristyneet kevään koronaelvytyksen jälkeen ja markkinakorot nousseet. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202050_2/ 
  
Teknologiatuotteiden globaali kysyntä kasvattanut Kiinan kokonaisvientiä 
Marraskuussa Kiinan vienti kasvoi dollarimääräisesti 21 % viime vuoden marraskuuhun verrattuna. 
Kasvuvauhti kiihtyi näin koronakriisin jälkimainingeissa jo kuudetta kuukautta peräjälkeen ja 
kauppatase kasvoi 75 miljardiin dollariin. Vienti kasvoi suhteellisesti eniten Yhdysvaltoihin, 46 % 
vuoden takaiseen verrattuna. Euroopan Unioniin vietyjen tavaroiden arvo oli marraskuussa 9 % 
suurempi kuin vuosi sitten. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202050_3/ 
  
Yhdysvalloilta uusia rahoitusmarkkinatoimia kiinalaisyrityksiä vastaan 
Joulukuun alussa Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi yksimielisesti lain, jonka avulla on 
mahdollista poistaa ulkomaiset yritykset amerikkalaisista pörsseistä, mikäli ne eivät toimi maan 
kirjanpitosääntöjen mukaan. Aiemmin toukokuussa laki sai jo yksimielisen hyväksynnän senaatissa 
ja se siirtyy nyt presidentin pöydälle odottamaan allekirjoitusta. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202050_3/ 
 
Kiinan talouspolitiikan päätavoite vuonna 2021 on vakauden ylläpitäminen 
Keskeiset kiinalaiset talouspolitiikan päättäjät kokoontuivat viime viikolla (16–18.12.) Pekingiin 
tärkeään vuosittaiseen talouden työkokoukseen, jossa päätetiin ensivuoden talouspolitiikan 
painopisteet ja asetettiin myös tavoitteet. Kokouksen pääviesti oli, että suuria muutoksia 
talouspolitiikan linjaan ei tehdä ensi vuoden aikana vaan pyritään jatkuvuuteen ja vakauteen. Viesti 
oli sama mitä vuotta aiemminkin (BOFIT Viikkokatsaus 51/2019 ). 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202052_1/  
  
Kiinassa talous jatkoi kasvuaan marraskuussa, investointiluvuissa lisää 
epäjohdonmukaisuuksia Kotimainen kulutuskysyntä jatkoi vahvistumistaan marraskuussa, kun 
vähittäiskauppa kasvoi reaalisesti 6 % vuotta aiemmasta. Kasvu kiihtyi lokakuun vajaasta 5 
prosentista ja kulutustavaroiden vähittäiskauppa on nyt kasvanut kolme kuukautta peräjälkeen 
vuotta aiempaan verrattuna. Vähittäiskaupan reaalikasvua kuitenkin vauhditti osittain 
kuluttajahintojen lasku marraskuussa (inflaatiosta enemmän BOFIT Viikkokatsaus 50/2020) 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202052_2/ 
 
Kiinassa köyhyys ja eriarvoisuus ovat edelleen suuria ongelmia 
Kiina on viime vuosina ”taistellut” köyhyyttä vastaan ja tavoitteena on ollut absoluuttisen köyhyyden 
poistaminen vuoden 2020 loppuun mennessä. Tarkalleen ottaen tavoite on ollut nostaa kaikissa 2 
851 piirikunnassa keskimääräinen tulotaso yli 4 000 juaniin vuodessa (noin 500 euroa). Joissakin 
vauraammissa provinsseissa tavoite on ollut hieman korkeampi (esim. Jiangsu 6 000 juania, 750 
euroa). https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202052_3/ 
 
 
IMF arvioi Kiinan julkisen sektorin vajeen lähelle 20 % BKT:stä 
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi viime viikolla vuosittaisen Kiina-maaraporttinsa (IMF 
artikla IV -raportti ). IMF näkee Kiinan talouden palautuneen nopeasti kriisistä, kun koronavirus on 
saatu pidettyä alkuvaiheen jälkeen hyvin kurissa. Palautuminen on kuitenkin ollut epätasaista, sillä 
se on perustunut reippaaseen valtion tukeen, ja samalla kotimainen kulutuskysyntä on palautunut 
vain hitaasti. Ennen koronakriisiä saavutettu talouden pieni tasapainottuminen pois teollisuudesta 
ja investoinneista kohti palvelu- ja kulutuskysyntävetoista taloutta näyttääkin pyyhkiytyneen ainakin 
osittain pois. Kasvun vauhdittaminen investoinneilla lisää kysymyksiä niiden kannattavuudesta, 
sillä talouden kokoon suhteutettuna Kiinan julkisten kiinteiden investointien kanta on jo valtavan 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202050_1/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30272078-3821484-11840581&data=04%7C01%7C%7C7631bd37c0fc466f848408d89cfd6d97%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637431959573117725%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zrCGqaNlrcaadYI6P8ZeqXeWASEApLRVKqL7HVoyEdI%3D&reserved=0
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30693103-2821901-11840581&data=04%7C01%7C%7Cb3ef98a4d82c43910b6e08d8b87e28eb%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637462199455087169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BylrTAFY7UxMQx%2FsznAcVpuN2%2BNWXUmjjGVSKyMJEnY%3D&reserved=0
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suuri mihin tahansa muuhun maahan nähden. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202102_1/ 
  
Kiina ja EU pääsivät yhteisymmärrykseen investointisopimuksesta 
Kiina ja EU sopivat joulukuun lopussa, että ne saattavat valmiiksi noin seitsemän vuotta 
neuvotellun investointisopimuksen. Sopimus oli tärkeä Saksalle, jonka samoihin aikoihin 
päättyneelle EU-puheenjohtajuuskaudelle tämä oli tärkeä tavoite. Sopimuksen tarkoitus on 
helpottaa investointeja niin EU:sta Kiinaan kuin toisinpäin, yhdenmukaistaa yritysten kohtelua ja 
lisätä avoimuutta mm. valtiontuista. Kiina lupautui myös keventämään monilla aloilla 
yhteisyritysvaatimuksia, mikä helpottaa eurooppalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia 
Kiinassa. Uuden investointisopimuksen on määrä korvata olemassa olevat vastaavat sopimukset 
Kiinan ja yksittäisten EU-maiden välillä. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202102_2/   
 
Kiinassa pörssikurssit jatkoivat nousuaan vuodenvaihteessa 
Alkuvuoden 2020 koronakriisistä johtunut pörssilasku korjaantui Kiinassa nopeasti jo kesän aikana, 
ja loppuvuodesta pörssikurssit ampaisivat uudelleen nousuun. Nousu jatkui kiivaana myös vuoden 
vaihtuessa. Keskiviikkona (13.1.) Shanghain pörssin yhdistelmäindeksi oli 18 %, ja Shenzhenin 
yhdistelmäindeksi jopa 39 % viime vuoden alun tasoa ylempänä. Erityisen paljon ovat kallistuneet 
Shenzhenin pörssin ChiNext-kasvuyrityslistan osakkeet, jopa yli 70 % vuoden 2020 alkuun 
verrattuna. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202102_3/  
  
Kiina painostaa Australiaa Kiinan viranomaiset pysäyttivät loppuvuodesta australialaisen hiilen 
maahantuonnin, minkä seurauksena kymmeniä laivoja jäi lasteineen satamiin odottamaan 
epätietoisena tilanteen kehittymistä. Kiinalaiset eivät ole virallisesti kommentoineet hiilen 
tuontikiistaa, jota Australian pääministeri pitää valitettavana molemmille maille. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202102_4/ 
 
Kiinassa vuoden 2020 kokonaistuotanto palautui koronakuopasta ja kasvoi edellisvuotta 
suuremmaksi Kiinan tilastoviranomaisen mukaan maan bruttokansantuote kasvoi vuoden 2020 
viimeisellä neljänneksellä 6,5 % vuotta aiemmasta ja 2,3 % koko vuonna 2020. Tuotantoa kertyi 
yhteensä nimellisesti 102 000 mrd. juania (n. 13 000 mrd. euroa). Vaikka talous palautui vuoden 
aikana ripeästi ensimmäisen neljänneksen romahduksesta, koronakriisi esti Kiinaa saavuttamasta 
vuonna 2012 asetettua tavoitetta reaalisen BKT:n kaksinkertaistamisesta vuosien 2010–2020 
aikana. BKT:n vuosikasvutavoitetta ei asetettu vuodelle 2020. Kiinan virallisiin kasvulukuihin tulee 
suhtautua varauksella. Esimerkiksi Suomen Pankin päivitettyjen laskelmien mukaan koronakuoppa 
oli alkuvuodesta syvempi ja siitä palautuminen hitaampaa kuin viralliset tilastot kertovat. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202104_1/ 
  
Uusien ennusteiden mukaan Kiinan talous selvisi koronakriisistä muita nousevia talouksia 
helpommalla Tammikuussa julkaistujen IMF:n ennustepäivityksen ja Maailmanpankin ennusteen 
mukaan maailmantalouden supistuminen vuonna 2020 jäi hieman aiemmin pelättyä pienemmäksi. 
Tähän vaikuttivat erityisesti yksityisen kulutuksen odotettua voimakkaampi toipuminen ja 
positiiviset rokoteuutiset. Epävarmuus vuosien 2021–2022 ennusteiden osalta on yhä suurta, kun 
uusia leviämisaaltoja ja virusmuunnoksia ilmaantuu jatkuvasti. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202104_2/ 
  
Kiinan velka lähentelee jo 300 % BKT:stä Kiinan keskuspankin mukaan yritysten, kotitalouksien 
ja julkisen sektorin yhteenlaskettu kotimainen velka kasvoi viime vuonna 280 prosenttiin BKT:stä 
(285 000 mrd. juania, 36 000 mrd. euroa), kun se oli vuotta aiemmin 255 % BKT:stä. Kun mukaan 
lasketaan Kiinan ulkomainen velka, jota keskuspankin mukaan oli kesäkuun lopussa 14,5 % 
BKT:stä, kokonaisvelka on noin 295 % BKT:stä. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202104_3/ 
  
Päästökauppajärjestelmästä odotetaan apua Kiinan uusien ilmastotavoitteiden 
toteuttamisessa Kiina otti merkittävän askeleen ilmastopolitiikassaan viime syyskuussa, kun 
presidentti Xi Jinping ilmoitti maan pyrkivän hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä. Pariisin 
ilmastosopimuksessa Kiina on lupautunut pysäyttämään päästöjen kasvun vuoteen 2030 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202102_1/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30693102-1021274-11840581&data=04%7C01%7C%7Cb3ef98a4d82c43910b6e08d8b87e28eb%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637462199455097163%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pWwx2kGJZaWnpuc%2BD6IGrWDJ2EPztbeWl0XFvRSNQFk%3D&reserved=0
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202102_2/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30693105-1973293-11840581&data=04%7C01%7C%7Cb3ef98a4d82c43910b6e08d8b87e28eb%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637462199455107150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=c3JBwrz9W97nMcpze%2FSKHzltCrXhp3NSod0nVq6tRW0%3D&reserved=0
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202102_3/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30693104-1501412-11840581&data=04%7C01%7C%7Cb3ef98a4d82c43910b6e08d8b87e28eb%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637462199455117150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xYM3THMOkOf7JanzYxJHI7EWDe8cTV5N7jF2zqOd4A0%3D&reserved=0
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202102_4/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30887511-3449691-11840581&data=04%7C01%7C%7C28d272d56eb54a47c2d108d8c37b17ed%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637474280737198382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nrvvPQiWtgYKgY3a%2FdQFK0t7XDAiiYNzQyLrc0CLrF4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30887511-3449691-11840581&data=04%7C01%7C%7C28d272d56eb54a47c2d108d8c37b17ed%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637474280737198382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nrvvPQiWtgYKgY3a%2FdQFK0t7XDAiiYNzQyLrc0CLrF4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30887510-2461798-11840581&data=04%7C01%7C%7C28d272d56eb54a47c2d108d8c37b17ed%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637474280737208380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MT7qIRjjJJuJtzP%2F1oTjSeKB0t1GQ%2BGcXn7sQRNbDas%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30887510-2461798-11840581&data=04%7C01%7C%7C28d272d56eb54a47c2d108d8c37b17ed%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637474280737208380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MT7qIRjjJJuJtzP%2F1oTjSeKB0t1GQ%2BGcXn7sQRNbDas%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30887513-1932840-11840581&data=04%7C01%7C%7C28d272d56eb54a47c2d108d8c37b17ed%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637474280737218374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=44xyRCcIFYXo%2Bq0ozuT2R5SSsamijoL%2FHFdwxL9X3VY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30887512-3159973-11840581&data=04%7C01%7C%7C28d272d56eb54a47c2d108d8c37b17ed%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637474280737228367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aHhpE1jcrrIYUmAlZe7CaegQpP3mLyAB2tYsL27dq%2BM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbof-fi.mail-pv.fi%2Fgo%2F30887512-3159973-11840581&data=04%7C01%7C%7C28d272d56eb54a47c2d108d8c37b17ed%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637474280737228367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aHhpE1jcrrIYUmAlZe7CaegQpP3mLyAB2tYsL27dq%2BM%3D&reserved=0
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mennessä. Tämä säilyi uusissa linjauksissa ennallaan, mutta muita tavoitteita on kiristetty. Kiina 
pyrkii vähentämään hiili-intensiteettiä (hiilidioksidipäästöjä suhteessa bkt:hen) nyt vähintään 65 % 
vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä, kun aiempi tavoite oli 60–65 prosentin vähennys. 
Lisäksi muiden kuin fossiilisten polttoaineiden osuutta energiankulutuksesta pyritään nyt 
kasvattamaan vähintään 25 prosenttiin, kun aiempi tavoite oli 20 %. Tällä hetkellä osuus on noin 
16 %. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202104_4/ 
 
China’s Vocational Education Reform Offers New Possibilities for Finnish Education Export 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/china-s-vocational-education-reform-offers-new-possibilities-
for-finnish-education-export/384951 
 
Kiinan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Team Finland-työ Kiinassa tulee vuonna 2021 keskittymään kuudelle eri sektorille, joilla 
tarjontamme vastaa parhaiten kiinalaista kysyntää. Näitä ovat 1) kestävät kaupungit (sis. bio- ja 
kiertotalous, digitalisaatio sekä älykäs liikenne ja energia), 2) ruoka ja maatalous, 3) koulutus, 4) 
talviurheilu, 5) matkailu ja 6) terveysteknologia. Teollisia investointeja Kiina tulee tekemään vuonna 
2021 uuteen infrastruktuuriin, uusiin teknologioihin ja kestävään kehitykseen. Tavoitteena on 
vahvistaa edelleen omaa tuotantorakennetta ja vähentää riippuvuutta kansainvälisistä markkinoista 
oman kysynnän kautta. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kiinan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 
 
 
LIBANON  

Libanonin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille  
Libanonin talous on historiallisen syvässä kriisissä, josta nouseminen tulee viemään vuosia. 
Valtiolla ei ole mahdollisuutta suuriin teollisiin investointeihin seuraavien 12 kuukauden aikana. 
YK:n, Maailmanpankin ja EU:n avustusohjelmissa voi avautua investointimahdollisuuksia myös 
suomalaisyrityksille. Keskeiset alat cleantech ja laajasti kiertotalous, jätehuolto- ja vedenjakelu, 
terveyssektori, digitalisaatio. Beirutin sataman jälleenrakennus voi avata hankemahdollisuuksia. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/libanonin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 

MALEDIIVIT 
 
Malediivien markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Malediivien talous rakentuu pitkälti matkailun ja kalatalouden ympärille, mutta maassa on kysyntää 
erityisesti erilaisille älyratkaisuille myös muilla sektoreilla. Suomalaisyritysten kannalta 
kiinnostavimpia aloja ovat digitalisaatio, uusiutuva energia, koulutus ja puurakennusteollisuus. On 
arvioitu, että Malediivien talous toipuu koronakriisistä nopeammin kuin monin muiden maiden 
taloudet. Suomella on Malediiveilla erittäin hyvä maine, mikä tukee suomalaisyritysten 
markkinoillepääsyä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/malediivien-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
MALESIA 
 
Malesian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Malesiassa on paljon kysyntää suomalaista osaamista ja ratkaisuja kohtaan usealla sektorilla. 
Keskeisimmät mahdollisuudet liittyvät kiertotalouteen ja ilmastoystävällisiin ratkaisuihin, 
tietoliikenneinfrastruktuurin kehittämiseen ml. 5G-verkot, koulutussektoriin sekä digitalisaatioon ml. 
terveysteknologia, Smart City-hankkeisiin ja kyberturvallisuuteen. Teollisista investoinneista 
suomalaisyrityksille merkittävin potentiaali on kestävässä metsäteollisuudessa ja 
avaruusteknologian tuotannossa. Malesian liiketoimintaympäristö kuuluu maailman avoimimpien 
joukkoon ja se on samalla portti Kaakkois-Aasian kasvaville markkinoille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/malesian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/china-s-vocational-education-reform-offers-new-possibilities-for-finnish-education-export/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/china-s-vocational-education-reform-offers-new-possibilities-for-finnish-education-export/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/libanonin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/libanonin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/malesian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/malesian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
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NEPAL 
 
Koronaepidemia kurittaa Nepalin taloutta 
Koronaepidemia on kurittanut Nepalin taloutta kovalla kädellä vuoden 2020 aikana ja negatiiviset 
vaikutukset jatkuvat Maailmanpankin ennusteen mukaan vakavina myös vuonna 2021. 
Maailmanpankki arvioi Nepalin talouden kasvavan vain 0,2 % tänä vuonna, kun kolmena 
edellisenä vuonna kasvu on ollut 7-8 %:n luokkaa. Maan velkaantumisen kasvu jatkuu maltillisena. 
Ulkomailla työskentelevien nepalilaisten lähettämien rahalähetyksien (remittances) taso on myös 
laskussa. Viime vuonna niiden osuus BKT:sta oli lähes kolmannes. Noin 800 000 siirtotyöläistä on 
joutunut palaamaan kotiin. Turismi on yksi eniten kärsineistä sektoreista, kun turisteja ei ole 
päässyt maahan sitten maaliskuun lopun. Vaikutukset työllisyyteen ovat tuntuvat. Köyhyyden 
vähentämisessä otetaan takapakkia. Nepal on asettanut tavoitteeksi siirtyä pois maailman vähiten 
kehittyneiden maiden kategoriasta vuonna 2022. Vielä ei voida sanoa, onko aikatauluja 
tarkasteltava uudelleen koronaepidemian vaikutusten vuoksi. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/koronaepidemia-kurittaa-nepalin-taloutta/384951 
 
Nepalin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Nepal tarjoaa 30 miljoonan kuluttajan kasvavan markkinan, joka sijaitsee kahden taloudellisen 
jättiläisen - Intian ja Kiinan - välissä. Korona-pandemia ja sen mukana tulleet rajoittavat toimet ovat 
hidastaneet Nepalin talouskasvua ja investointeja merkittävästi vuoden 2020 aikana ja negatiiviset 
vaikutukset jatkunevat myös vuonna 2021. Nepalin talous tarvitsee investointeja infrastruktuuriin, 
innovaatioita ja teknologian siirtoa toipuakseen koronaepidemian vaikutuksista kestävällä tavalla. 
Kansainvälisten avunantajien tuki tälle tulee olemaan merkittävä lähivuosien aikana. Suomi pyrkii 
kehittämään kauppasuhteitaan aloilla, joilla meillä on suhteellista etua. Näitä mm. ovat Suomen 
kehitysyhteistyön painopistealueet Nepalissa: vesi- ja sanitaatio sekä opetus. Näiden lisäksi 
suomalaiselle osaamiselle olisi kysyntää niillä sektoreilla, joilla investointien tarve on suurinta ml. 
cleantech, uusiutuva energia ja älykkäät energiaratkaisut, ICT, kaupunkisuunnittelu ja 
infrastruktuurin kehittäminen sekä maa- ja metsätalous. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/nepalin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951  
 
 
MYANMAR 
 
Myanmarin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Suomalaisille yrityksille kiinnostavia mahdollisuuksia useilla toimialoilla. Tällaisia toimialoja ovat 
mm. vesi-, kaivos-, energia-, metsä-, terveys-, koulutus-, digitalisaatio- ja cleantech-sektorit. Valtio 
panostaa erityisesti energiasektorin kehittämiseen. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/myanmarin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
Lännen pitänee käydä dialogia Myanmarin sotilasjohtajien kanssa  
Lännen pitänee olla kanssakäymisissä Myanmarin sotilasjohtajien kanssa varmistaakseen roolinsa 
Myanmarin tulevaisuudessa ja hillitäkseen Kiinan vaikutusta maassa, sanotaan tuoreessa FIIA 
Comment -sarjan julkaisussa, joka käsittelee Myanmarin sotilasvallankaappausta ja sen 
seurauksia. 
Armeija kaappasi vallan Myanmarissa helmikuun alussa. Samalla se pidätti maan entisen 
tosiasiallisen johtajan, Nobel-voittaja Aung San Suu Kyin. Vuonna 2011 alkanut verkkainen kehitys 
kohti demokratiaa päättyi. 
Julkaisun mukaan todelliset syyt vallankaappauksen takana olivat todennäköisesti armeijan 
hankala yhteiselo Aung San Suu Kyin puolueen kanssa, nöyryyttävä vaalitappio ja henkilökohtaiset 
valtapyrkimykset. Julkaisun on kirjoittanut vanhempi tutkija Bart Gaens instituutin Globaali 
turvallisuus -ohjelmasta. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/myanmars-generals-recoup 
 
 
 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/koronaepidemia-kurittaa-nepalin-taloutta/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/nepalin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/nepalin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/myanmarin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/myanmarin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fiia.fi%2Fjulkaisu%2Fmyanmars-generals-recoup%3Futm_source%3Djulkaisutiedote%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dfiia_comment3&data=04%7C01%7C%7Cea9472e73f11446ba49a08d8cd037b01%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637484762275015288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2B%2FvqGYpYXfAZP%2BM%2FmEfXKd%2BQKteEgKJ80XCvPBIfuUo%3D&reserved=0
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PAKISTAN 
 
Pakistanin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Pakistan on maailman viidenneksi väkirikkain, 220 miljoonan asukkaan, alemman keskitulon maa. 
Suomen ja Pakistanin kauppavaihdon arvo on vaatimatonta. Suomi sulki edustustonsa 
Islamabadissa vuonna 2012, jonka jälkeen vientimme Pakistaniin on supistunut. Pakistanista 
löytyisi suomalaisyrityksille hyviä markkinamahdollisuuksia erityisesti voimatalouden, cleantechin, 
kaivosteollisuuden, terveysteknologian, koulutuksen ja digitalisaation aloilla. Kiinan ja Pakistanin 
talouskäytävä (CPEC) tarjoaa investointimahdollisuuksia erityisesti infrastruktuurin alalla. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/pakistanin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
PALESTIINALAISALUE 
 
Palestiinalaisalueen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Miehitetyllä palestiinalaisalueella olisi mahdollisesti kysyntää joillekin suomalaisille tuotteille, kuten 
metsäteollisuuden tuotteille sekä televiestintään ja digitalisaatioon liittyville tuotteille. Palestiinan 
taloudellinen tilanne on kuitenkin huono ja ostovoima heikko. Israelin miehitys estää vapaan 
liikkumisen ja kaupankäynnin Palestiinalaisalueella. Tästä syystä suomalaisyritysten realistisin 
kauppapotentiaali koskee ennen kaikkea YK:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden kilpailutuksia. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/palestiinalaisalueen-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
QATAR 

Katsaus Qatarin talouteen sekä Suomen ja Qatarin kauppasuhteisiin Öljy- ja erityisesti 
kaasuvarojensa ansiosta Qatar on asukaslukuun suhteutetulla BKT:lla mitattuna yksi maailman 
rikkaimmista valtioista. Qatarin taloustilanne on kuitenkin viime vuosina kärsinyt energian 
maailmanmarkkinahintojen laskusuhdanteesta, tulehtuneista naapuruussuhteista ja vuonna 2020 
koronapandemian ja siihen liittyneen voimakkaan öljyn hinnan laskun tuplashokista. Varakkaan 
Qatarin on ollut mahdollista pehmentää näiden haasteiden vaikutuksia talouteensa ja vuodelle 
2021 ennakoidaan jopa 3,5 prosentin BKT-kasvua. Maan kansallisen 2030-vision punaisia lankoja 
ovat mm. öljy- ja kaasuriippuvuuden vähentäminen talouden rakennetta monipuolistamalla, 
tietopohjaisen talouden rakentaminen, kilpailukyvyn vahvistaminen sekä investointien ja osaajien 
houkuttelu. Samalla Qatar investoi merkittävästi vuonna 2022 järjestettävien jalkapallon MM-
kisojen isännöintiin. Suomen kauppa Qatarin kanssa on verrattain vähäistä, mutta 
suomalaisyrityksillä olisi maalle tarjottavaa vahvuusaloillaan. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-qatarin-talouteen-sek-c3-a4-suomen-ja-qatarin-
kauppasuhteisiin-1/384951   

SAUDI-ARABIA 
 
Saudi-Arabian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Saudi-Arabia on Lähi-Idän suurin markkina, G20-maa, joka BKT:lla mitattuna on maailman 16. 
suurin talous. Saudi-Arabia on myös Suomen merkittävin vientikohde alueella. Öljytuotteiden 
viennistä hyvin riippuvainen Saudi-Arabia on vuonna 2020 kärsinyt COVID-19-pandemian myötä 
romahtaneesta öljyn kysynnästä. Talouden ennakoidaan supistuvan jopa yli 6 %, mikä 
heikentänee markkinamahdollisuuksia joillakin sektoreilla lähitulevaisuudessa. Saudi-Arabia 
kuitenkin jatkaa mittavaa uudistus- ja investointiohjelmaansa, jonka tavoitteena on vähentää 
riippuvuutta öljystä ja petrokemian teollisuudesta. Suomalaisyritysten kannalta erityisen merkittäviä 
mahdollisuuksia on kaivossektorilla, sekä myös telekommunikaatio- ja muun infrastruktuurin 
kehittämisessä. Saudi-Arabian koulutussektorin ja terveydenhuollon kehittäminen tarjoaa 
jatkossakin mahdollisuuksia suomalaistoimijoille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/saudi-arabian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951  
 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/pakistanin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/pakistanin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/palestiinalaisalueen-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/palestiinalaisalueen-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-qatarin-talouteen-sek-c3-a4-suomen-ja-qatarin-kauppasuhteisiin-1/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-qatarin-talouteen-sek-c3-a4-suomen-ja-qatarin-kauppasuhteisiin-1/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/saudi-arabian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/saudi-arabian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
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SINGAPORE 
 
Singaporen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Singaporessa menestyminen edellyttää korkeaa laatua ja teknologista edistyksellisyyttä sekä 
kestävän kehityksen ratkaisuja. Maa vannoo digitaalisuuden ja kaiken toiminnan ”älyllistämisen” 
nimiin. Markkinamahdollisuuksia mm. terveydenhuollossa ja rakentamisessa. Suuria teollisia 
investointeja on käynnissä (mm. suursatama) ja suunnitteilla. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/singapore-maa-analyysi 
 
SRI LANKA 
 
Sri Lankan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Sri Lanka panostaa uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon ja infrastruktuuriin. Investoinnit näkyvät 
eri sektoreilla, terveys ja koulutus mukaan lukien. Maassa on kysyntää energiatehokkuutta ja 
maatalouden tuottavuutta edistäville ratkaisuille. Suomi on kahden viime vuoden aikana 
allekirjoittanut Sri Lankan kanssa aiesopimukset digitalisaation, koulutuksen ja terveysteknologian 
sektoreilla. Pääministerit allekirjoittivat julkilausuman energia-alan yhteistyöstä v. 2017. 
Aiesopimukset auttavat suomalaisyrityksiä pääsemään Sri Lankan markkinoille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/sri-lankan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951  
 
TAIWAN 
 
Taiwan on selvinnyt Covid19-epidemiasta tähän saakka vähällä 
Taiwanissa on ollut vain noin 550 koronatapausta, joista 7 on kuollut tautiin. Väestöön 
suhteutettuna määrät kuuluvat maailman pienimpiin. Taiwanin valmiutta toimia epidemiatilanteessa 
kohennettiin merkittävästi 2000-luvun alun SARS-epidemian jälkeen ja saarella aloitettiin heti 
tammikuussa voimakkaat varautumistoimet mm. asettamalla maahantulijoille karanteeneja, 
hyödyntämällä uutta teknologiaa sairastuneiden tunnistamisessa ja jäljittämisessä. Myös 
kansalaisten valmius esimerkiksi maskin käyttöön oli alusta alkaen hyvä ja monet rajoittivat oma-
aloitteisesti liikkumistaan mm. ravintoloissa. Viranomaisten ei ole tarvinnut määrätä laajamittaisia 
toimipaikkojen sulkemisia ja liikkumisrajoituksia. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202044_5/ 
 
 
THAIMAAN JA KAMBODZHA 
 
Thaimaan ja Kambodzhan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Kaakkois-Aasian toiseksi suurin talous Thaimaa kärsii Covid-rajoituksista alueen muita maita 
enemmän, johtuen turismin ja vientiteollisuuden merkittävästä osuudesta taloudessa. BKT:n 
odotetaan putoavan vähintään 8 % vuonna 2020. Paluu kasvu-uralle on mahdollinen, mikäli 
rajoituksia voidaan purkaa asteittain. Suomalainen koulutusosaaminen toimii maassa ovien 
avaajana. Thaimaa 4.0 -kasvustrategia merkitsee investointeja digitalisaatioon, logistiikkaan, 
infrastruktuuriin ja maatalouteen. Thaimaa on myös mahdollinen työvoiman lähde esim. palvelu-, 
marjanpoiminta- ja maataloussektoreilla. Kambodzha on ollut yksi Kaakkois-Aasian nopeiten 
kasvava talous viime vuosina. Covid-rajoitusten vuoksi talouden odotetaan kutistuvan 4 % vuonna 
2020. Maassa on merkittäviä energiasektorin suunnitelmia lähivuosille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/thaimaan-ja-kambodzhan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille 

UUSI-SEELANTI  
 
Uusi-Seelanti ja koronavuosi 2020 Uusi-Seelanti otti ripeästi tiukat toimet käyttöön koronan 
leviämisen estämiseksi alkuvuodesta 2020. Ns. ensimmäisestä aallosta maa selvisikin hyvin ja 
nopealla aikataululla. Elokuussa Aucklandissa uudet tartuntatapaukset aiheuttivat jälleen kuitenkin 
huolta ja maan hätätason noston, mutta tästäkin toivuttiin. Bruttokansantuote on ollut laskussa ja 
kaikki kaupanalat kärsivät, mutta työllisyys on pysynyt kohtuullisella tasolla. 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/singapore-maa-analyysi
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/sri-lankan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/sri-lankan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
http://bof-fi.mail-pv.fi/go/29629881-2531340-11840581
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202044_5/
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/thaimaan-ja-kambodzhan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/thaimaan-ja-kambodzhan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille
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Vapaakauppaneuvotteluja jatketaan usealla rintamalla, ja vahvan taloutensa vuoksi Uusi-Seelanti 
on hyvin asemoitunut selviämään koronan aiheuttamista haasteista. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/uusi-seelanti-ja-koronavuosi-2020/384951   

Uuden-Seelannin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Uusi-Seelanti on pieni, mutta Suomen kanssa huomattavan samankaltainen markkina keskellä 
eteläistä Tyyntä valtamerta. Uuden-Seelannin potentiaali markkinoilla on todettu myös 
kansainvälisesti: mm. Doing Business 2020 –tutkimuksessa Uusi-Seelanti sijoittui ensimmäiseksi. 
Kasvavat investoinnit ilmastopolitiikkaan, terveyteen, infrastruktuuriin ja älykkäisiin ratkaisuihin, 
sekä kiinnostus Pohjoismaita kohtaan tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet suomalaisen 
teknologian ja innovaatioiden vientiin. Kuten muuallakin maailmassa, myös tietoturvakysymykset 
ovat nousset keskeiseksi. https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/uuden-seelannin-
markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille-1/384951 
 
 
VIETNAM 
 
Vietnamin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Vietnamin talouskasvu jatkuu koronatilanteesta huolimatta. Vietnamin menestys on sidottu 
avoimeen talouteen ja kansainväliseen kaupalliseen integraatioon, jota myös EU-Vietnam 
vapaakauppasopimus tukee. Suomen avainalueet Vietnamissa ovat jo pitkäaikaisia; koulutus, 
digitalisaatio, metsä- ja puunjalostusteollisuus, koneet- ja laitteet, energia ja etenkin uusiutuvan 
energian hankkeet, telekommunikaatio, isojen infrastruktuurihankkeiden alihankinnat, logistiikan 
kehittäminen. Vietnam voi hyötyä USA:n ja Kiinan välisestä kauppasodasta, toisaalta vahvasti 
kauppataseeltaan ylivoimaisesta Vietnamista voi tulla USA:n vastatoimien kohde. Vietnamin 
sisäinen yhteiskunnallinen kehitys ja liiketoimintaympäristön ongelmat, sekä Vietnamissa 
toimimisen pitkäjännitteisyys ovat haasteellisia, erityisesti nämä haasteet voivat vuonna 2021 
kohdistua pilvipalvelujen käytöstä riippuvaiseen teknologiaan. Vietnamin Kommunistisen Puolueen 
13. edustajakokous keväällä 2021 vaikuttaa päätöksentekoa lykkäävästi ja yhteiskunnallisen 
ilmapiirin kiristymiseen maassa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/vietnamin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 

AFRIKKA 
 
EU:n syytä arvioida kriittisesti toimintaansa Sahelin alueella, unionia ei voi syyttää alueen 
kehnosta kehityssuunnasta Sahelin alue on yksi EU:n toiminnan painopisteistä, kun unioni 
vahvistaa suhteitaan Afrikkaan. EU on panostanut alueeseen jo noin vuosikymmenen ajan 
noudattamalla kokonaisvaltaista mutta turvallisuuspainotteista lähestymistapaa. Sahelin alati 
heikentyvä turvallisuustilanne ja Malissa hiljattain tapahtunut vallankaappaus korostavat alueen 
haasteiden monimutkaisuutta. Ne pakottavat EU:n arvioimaan omaa toimintaansa, kirjoittavat 
tutkijat Tuomas Iso-Markku ja Teemu Tammikko. 
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Briefing Paper -julkaisu tarjoaa tiiviin analyysin EU:n roolista ja 
politiikasta Sahelin alueella. Sen ovat kirjoittaneet instituutin tutkija Tuomas Iso-Markku ja 
vanhempi tutkija Teemu Tammikko. Kirjoittajien mukaan EU:n on syytä välttää liian valtiokeskeistä 
lähestymistapaa. Unionin tulisi tukea rajat ylittäviä rakenteita ja ratkaisuja. Lisäksi sen pitäisi 
kiinnittää nykyistä enemmän huomiota paikallisiin kehityskulkuihin ja lisätä riippumattomuuttaan 
Sahelin alueen hallituksista. 
Julkaisu pohjautuu osin kirjoittajien aiempaan tutkimusprojektiin "Terrorismin torjunnan ulkoiset 
ulottuvuudet", jossa käsiteltiin myös EU:n roolia Sahelin alueella. 
Tuoreen FIIA Briefing Paper -julkaisun voi lukea ja ladata instituutin verkkosivuilta: 
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-eus-role-and-policies-in-the-sahel 
  
Suomen Afrikka-strategian valmistelu käynnistettiin sidosryhmien kanssa 
Suomen Afrikka-strategian sidosryhmäkuulemiset käynnistettiin 30. syyskuuta 2020 avoimella 
verkkotilaisuudella, johon osallistui yli 300 Afrikan ja Suomen suhteiden kehittämisestä 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/uusi-seelanti-ja-koronavuosi-2020/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/vietnamin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/vietnamin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-eus-external-action-on-counter-terrorism
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-eus-external-action-on-counter-terrorism
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-eus-role-and-policies-in-the-sahel?utm_source=Julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=FIIA_Briefing_Paper_290
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kiinnostunutta. Tilaisuuden vahva viesti oli, että Suomen ja Afrikan suhteita on laajennettava 
kehitysyhteistyöstä poliittiseen ja taloudelliseen yhteistyöhön. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/suomen-afrikka-strategian-valmistelu-k-c3-a4ynnistettiin-sidosryhmien-
kanssa 
 
Viennin rahoituksen näkymät Afrikassa - tutustu Finnveran laatimaan tilannekuvaan 
Afrikka kiinnostaa kansainvälisesti: EU on julkaissut Afrikka-strategian ja Suomen hallitus on 
laatimassa omaansa. Viime vuonna Afrikkaan kohdistui Suomen tavaraviennistä reilut 2 prosenttia, 
mutta ulkomaankauppaministeri on pitänyt tavoiteltavana jopa viennin kaksinkertaistamista 
tulevaisuudessa. Finnvera toimii aktiivisesti muun muassa Team Finland -verkostossa ja 
Keskuskauppakamarin Afrikka-verkostossa ja tekee yhteistyötä eri rahoittajien kanssa löytääkseen 
lisää tapoja soveltaa Finnveran rahoitusinstrumentteja Afrikkaan suuntautuvaan vientiin. Finnveran 
maariskien hallinta -tiimi on kartoittanut Afrikasta tilannekuvaa koronavuonna 2020.  
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/viennin-rahoituksen-nakymat-afrikassa-tutustu-finnveran-laatimaan-tilannekuvaan 
  
Afrikkaan syntyy maailman suurin vapaakauppa-alue Sopimuksen on tarkoitus kasvattaa 
Afrikan maiden keskinäistä kauppaa ja monipuolistaa tuotantoa. https://um.fi/uutiset/-
/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/afrikkaan-syntyy-maailman-suurin-vapaakauppa-alue 

 
ALGERIA 
Algerian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Algeria on haastava markkina, mutta tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia lähes kaikilla 
Suomen vahvuusalueilla; metsäteollisuus, telekommunikaatioala, puhdas teknologia, 
teknologiateollisuus, terveysteknologia, kiertotalous ja sääteknologia. Suomalaiseen osaamiseen 
osataan Algeriassa luottaa. Ympäristöasioissa ja terveydenhoitoteknologian alalla Suomella on 
Algeriassa erinomainen maine. Seuraavan vuoden aikana odotetaan lisääntyvää kysyntää 
sääteknologian alalla. Algerian suuret teolliset investoinnit tarjoavat mahdollisuuksia edellyttäen, 
että yritys kykenee toimimaan paikallisesti Algeriassa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/algerian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 

EGYPTI 
Egyptin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Kysyntätilanne on heikentynyt jonkin verran Covid-19 pandemian takia, mutta sen odotetaan 
paranevan kohtuullisen nopeasti. Pandemian toinen aalto on todennäköinen, mutta talouselämää 
rajoittavia toimenpiteitä tuskin enää asetetaan. Potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet 
suomalaisille yrityksille löytyvät energiatehokkuuteen, sähkön siirtoon ja varastointiin liittyvistä 
ratkaisuista, koulutuksesta, digitalisaatiosta, kiertotaloudesta ja maatalousteknologiasta. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/egyptin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 

ETELÄ-AFRIKKA 
Etelä-Afrikan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Etelä-Afrikassa on n. 35 etabloitunutta suomalaisyritystä ja määrä on ollut kasvussa edellisten 
vuosien aikana. Noin 100 suomalaisyritystä on maassa edustettuna erilaisin järjestelyin. Yritysten 
näkymät markkinoilla ovat edelleen optimistisia, maan talousreformien toteutuksen hitaudesta ja 
COVID-kriisin syventämistä talouskasvun haasteista huolimatta. Mahdollisuuksia suomalaisille 
yrityksille tarjoutuu monilla aloilla ml. elintarvike-, energia-, kierto- ja digitalous- sekä 
koulutussektoreilla. Business Finland on identifioinut digitalisaation yhdeksi Etelä-Afrikan 
markkinoiden suurimmaksi mahdollisuudeksi. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/etel-c3-a4-afrikan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille 
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ETIOPIA 
 
Etiopian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Covid-19 on pysäyttänyt Etiopian vankan talouskasvun. Vaikka se on viivästyttänyt myös 
valtionyhtiöiden yksityistämistä, nämä megahankkeet todennäköisesti kuitenkin etenevät, koska ne 
tuottavat Etiopialle sen kipeästi tarvitsemia valuuttatuloja. Telekommunikaatio- ja 
energiasektoreiden osittainen yksityistäminen tuo niille mukaan ulkomaalaisia yrityksiä, jotka 
tarvitsevat järjestelmä- ja laitetoimituksia vuosia eteenpäin. Kansainvälisten rahoituslaitosten 
rahoittamat hankkeet esimerkiksi vesi-, maatalous- ja opetussektoreilla luovat myös 
markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Tarve digitaalisille ratkaisuille alkaa nousta 
vähitellen esille esimerkiksi opetussektorilla, ei vähiten Covid-19 takia. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/etiopian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
GHANA 
 
Ghanan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Ghana on aktiivinen ja rakentava taloudellista ja poliittista yhteistyötä korostava kansainvälisen 
yhteisön jäsen. Ghanan liiketoimintaympäristö Maailmanpankin arvioiden mukaan edelleen 
kirkkaasti Saharan etelänpuolisen Afrikan keskiarvon yläpuolella, ja se on Doing Business 
indeksillä sijalla 118/190. Korkea inflaatio ja vaatimattomat verotulot sekä lisäksi koronan 
aiheuttamat talouden rajoitukset ovat vaikuttaneet Ghanan reaalitalouden kehityksen negatiivisesti. 
2020 ennustettu n. 5% PKT kasvu kääntyikin 3% negatiiviseksi. Talouden kehityksen kuitenkin 
odotetaan elpyvän vuonna 2021 tuoden maan BKT:n takaisin n. 5% kasvuun. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ghanan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 

KENIA 
Kenian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Keniassa on merkittävää kasvupotentiaalia. Globaali pandemia on hidastanut talouskasvua nollan 
tuntumaan sitä edeltäneestä yli 5 % vuositahdista. Keskiluokan kasvu, digitalisaatio ja 
kaupungistuminen ovat keskeisimpiä megatrendejä, jotka vaikuttavat talouden muutokseen. 
Ruokaturvaan, kuluttajatuotteisiin ja infrastruktuurirakentamiseen liittyvät markkinat ovat keskeisiä 
suomalaisten yritysten viennille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kenian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 
 

MAROKKO 
 
Marokko on Pohjois-Afrikan kiinnostavin markkina suomalaisille 
Mikäli tuotteellanne on Euroopassa kysyntää, niin miksi sitä ei olisi Marokossa? En tietenkään 
puhu jääkiekkomailoista tai lumikengistä, mutta monella toimialalla kysyntä ja tarjonta todellakin 
kohtaavat. Marokko on ehdottomasti vetovoimaisin ja vakain markkina Pohjois-Afrikassa. 
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogs/2020/marokko-on-pohjois-afrikan-kiinnostavin-markkina-suomalaisille/ 
 
Marokon markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Marokon kansantuotto laskee vuonna 2020 koronan vuoksi 5-7%. Vastaavasti vuodelle 2021 
ennustetaan 5% kasvua. Kysynnän odotetaan nousevan koronan jälkeen ja Marokolle keskeisten 
alojen palvelujen, teollisuuden ja maatalouden palaavan nousuakselille. Markkinamahdollisuuksia 
tarjoutunee ennen kaikkea teollisuuden ja maatalouden sektoreilla. Automatisaatio, digitalisaatio ja 
tekoälyn lisääntyvä käyttäminen tukevat suomalaista osaamista. Vaihtoehtoisen energiatuotannon 
ratkaisut ja kiertotalouden kasvu lisäävät suomalaista kysynnän mahdollisuuksia. Tuonnin kehitys 
liittyy ennen kaikkea Marokon maataloustuotteiden tuonnin kasvuun, jolle olisi olemassa 
potentiaalia suomalaisessa vähittäiskaupassa, jos vain maahantuojia löytyy. Samoin suomalaisen 
turismin lisääntyminen tasoittaisi ylijäämäistä kauppatasettamme. Suuret investoinnit liittyvät 
logistiikkahankkeisiin satamissa ja rautateillä. Suomalaisella satamalogistiikalla on jo markkina-
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asema Marokossa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/marokon-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
MOSAMBIK 
 
Mosambikin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Koronakriisi on aiheuttanut Mosambikin taloudelle sekä suoran että epäsuoran iskun. Talouskasvu 
on hidastunut. Maailmantalouden epävarmuus heijastuu maan tuleviin, kaasusektoriin liittyviin 
suurinvestointeihin. Myös maan turvallisuustilanne vaikuttaa tuleviin talousnäkymiin. Kun talouden 
parempi huomen koittaa, voi maassa kuitenkin lähteä liikkeelle suurenkin mittakaavan hankkeita 
muun muassa infrastruktuurisektorilla. Afrikan taloudellinen integraatio hyödyttää Mosambikia. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/mosambikin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
NAMIBIA 
 
Namibian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Namibian BKT:n arvioidaan supistuvan tänä vuonna 7,8 prosenttia Covid-19-pandemian 
seurauksena. Terveys- ja ICT-sektorit ovat vahvistuneet kriisin aikana. Alkuvuoden sateiden 
ansiosta maataloussektorilla on ollut kasvua. Pitkällä aikavälillä koulutus, energia ja kaivostoiminta 
tarjoavat lukuisia markkinamahdollisuuksia. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/namibian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
NIGERIA 

Nigerian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Nigeria on Afrikan suurin talous ja markkina. Lagos on todellinen liiketoimintakeskittymä koko 
Afrikkaa ajatellen. Liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille löytyy useilta aloilta: 
digitalisaatio on yksi hallituksen kärkiteemoista talouden monipuolistamisessa ja kehittämisessä, ja 
siihen haetaan ulkomaisia investointeja; energiasektorilla on suuri uudistusprosessi menossa, joka 
on myös investointivetoinen ala; Kysyntää suomalaiselle koulutusosaamiselle on valtavasti; myös 
terveyssektori, kiertotalous/ympäristöteknologiat sekä maa- ja metsätalous- ja 
ruokatuotantoteknologiat tarjoavat potentiaalia kaupalliseen toimintaan. Suomalaisilla firmoilla on 
hyvää liiketoimintaa myös liikenteeseen/logistiikkaan liittyen (GPS, sääteknologia) sekä 
rakennustekniikassa (esim. hissit, rakennukset, konevuokraus, jne.). 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/nigerian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951   

SAMBIA 
 
Sambian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Digitaaliset oppimis- ja muut ratkaisut, uusiutuva energia, kaivosteknologia ja maatalouden 
arvoketjut sekä rakentaminen ja infrastruktuuri tarjoavat mahdollisuuksia suomalaiselle 
osaamiselle. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/sambian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
TANSANIA JA RUANDA 
 
Tansanian ja Ruandan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Tansanian liiketoimintaympäristö on haasteellinen, mutta suomalaisyrityksille löytyy 
markkinamahdollisuuksia maataloudesta, metsäsektorilta, logistiikasta ja ICT-alalta. Ruandan 
liiketoimintaympäristö on toimiva. Markkinamahdollisuuksia löytyy etenkin kiertotalouden, 
logistiikan ja kaivosteollisuuden piiristä. https://um.fi/edustustojen-raportit/-
/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tansanian-ja-ruandan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951  
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TUNISIA 
 
Tunisian En-Nahda-puolue joutuu kohtaamaan poliittisen islamin puutteet 
Islamistipuolue En-Nahdan osallistuminen Tunisian vallankumouksen jälkeiseen politiikkaan on 
ollut haastavaa aina puolueen laillistamisesta vuodesta 2011 lähtien. Muutos salaisesta 
oppositioliikkeestä osaksi maan nousevaa moniarvoista poliittista järjestelmää koettelee En-
Nahdan tärkeintä narratiivia "islamilaisesta heräämisestä". Puolueen johto ajaakin nyt 
uusislamistista "muslimidemokratiaa", joka sulattaisi yhteen tunnustuksellisen ja poliittisen 
koulukunnan sekä historiallisesti erillisen hallintojärjestelmän ja poliittisen kulttuurin. Retorisesta 
muutoksesta huolimatta En-Nahdan suurimpana haasteena ovat yhä sen ote demokratiaan sekä 
syvään juurtuneet islamilaiset toimintaperiaatteet. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/how-tunisias-en-nahda-crafts-islamist-politics 
 
Tunisian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Tunisiassa riittää kiinnostusta suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan, joskin tarkemman 
kysynnän määrittely on yhä tarpeen. Markkinamahdollisuuksia suomalaisyrityksille löytyy 
kiertotaloudesta, digitalisaatiosta ja teknologiasta sekä terveyssektorilta. Pidemmällä aikavälillä 
mahdollisuuksia avautuu energia-alalla Tunisian siirtyessä uusiutuviin energianlähteisiin, erityisesti 
aurinkovoimaan. Haasteita aiheuttavat heikkenevä taloustilanne, uudistusten hidas eteneminen ja 
eri intressiryhmien painostus päätöksentekoon. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tunisian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 

 
AMERIKKA 
 
POHJOIS-AMERIKKA 
 
Suomen viennin turha odottaa pikavoittoja Bidenin USA:lta 
Maailmantalous ja Suomen vienti hyötyvät USA:n vallanvaihdoksesta 
presidentti Joe Bidenin ennakoitavamman politiikan kautta, mutta suurvaltajännitteet ja 
kauppakiistat eivät häviä mihinkään, muistuttaa Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja, 
Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.  
https://kauppakamari.fi/tiedote/keskuskauppakamari-suomen-viennin-turha-odottaa-pikavoittoja-bidenin-usalta/ 
https://kauppakamari.fi/tiedote/keskuskauppakamari-nyt-kaivataan-ennakkoluulottomia-uusia-ja-nopeita-toimia-viennin-
vauhdittamiseksi-usan-uudistuville-markkinoille/ 
https://kauppakamari.fi/tiedote/keskuskauppakamari-suomen-oltava-hereilla-eun-lammittaessa-usa-suhdettaan/ 
 
KANADA 
 
Kanadan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Kanadan talouden ennustetaan kasvavan 8,2 % vuonna 2021. Pandemian jälkeen maa panostaa 
kestävään kehitykseen tavoitteena rakentaa taloudesta parempi ja vahvempi. Kanadan Team 
Finland -tiimi näkee mahdollisuuksia energiasektorilla (energiatehokkuus ja uusiutuva energia) 
sekä kiertotalouden ratkaisuissa. Kanadan kiinnostus akkuteknologian ja sähköautotuotannon 
kehittämiseen luo mahdollisuuksia yhteistyöhön. Kanadalla on myös hyvä asema keinoälyssä ja 
peliteollisuudessa, joka tulee huomioida tulevaisuudessa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kanadan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
YHDYSVALLAT 
 
Vaalien voittajan maailmankuva muovaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa 
Yhdysvaltojen vaaleissa kilvoittelevien presidentti Donald Trumpin ja haastajaehdokas Joe Bidenin 
erilaiset maailmankuvat vaikuttavat keskeisesti maan ulkopolitiikan tulevaisuuteen. Ehdokkaiden 
suhtautuminen kansainväliseen yhteistyöhön eroaa toisistaan: Trumpin retoriikka on koko hänen 
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virkakautensa ajan nojannut vahvasti Yhdysvaltoja "hyväksikäyttävien" liittolaisten sekä 
monenvälisten instituutioiden ja kansainvälisten sopimusten kritisoimiseen. Biden taas näkee 
yhteistyön ainoana keinona säilyttää Yhdysvaltojen asema globaalin järjestelmän johtajana. 
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Comment käsittelee Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaiden 
maailmankuvia ja niiden mahdollisia vaikutuksia maan ulkopoliittisiin linjavetoihin. Julkaisun ovat 
kirjoittaneet vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak ja tutkija Ville Sinkkonen instituutin 
Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmasta. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/trump-2-0-vai-ensimmainen-bidenin-hallinto 

Yhdysvaltojen vaalit ohjaavat Iranin ulkopolitiikkaa 
Iranin ydinsopimuksen voimaantulosta tulee viisi vuotta ensi viikon sunnuntaina 18. lokakuuta. 
Sopimuksen tulevaisuus ja Yhdysvaltojen marraskuun vaalien tulos vaikuttavat Iranin 
ulkopolitiikkaan. Iran on yksin keskinäisriippuvaisessa maailmassa, jossa muut alueelliset vallat 
ovat liittoutuneita ja ulkoisten turvatakuiden suojaamia. Maa voisi edistää intressejään nykyistä 
paremmin tekemällä tiiviimpää alueellista yhteistyötä. Yhdysvaltojen pyrkimykset eristää Iran 
hankaloittavat kuitenkin yhteistyön tiivistämistä. 
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Briefing Paper käsittelee Iranin ulkopolitiikkaa. Julkaisun on 
kirjoittanut tutkija Mariette Hägglund instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmasta. Hägglund 
arvioi, että Iran tuskin valitsee puolta Kiinan ja Yhdysvaltojen välisessä suurvaltakamppailussa 
maan "itään katsovasta" politiikasta huolimatta. 
Julkaisun voi lukea ja ladata instituutin verkkosivuilta. 
 
Biden haluaa Yhdysvallat maailmanpolitiikan huipulle yhteistyöllä - Suomelle uusi 
presidentti on onnenpotku  
Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on saanut Pohjoismaissa innostuneen vastaanoton. 
Hyvät suhteet Euroopan maihin ovat tärkeitä Bidenille, joka tavoittelee Yhdysvaltain kansainvälisen 
johtajaroolin palauttamista entiselleen kansainvälistä yhteistyötä ja sopimuksia vahvistamalla. 
Bidenin tulevan hallinnon poliittiset painopisteet tukevat Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden välistä 
yhteistyötä muun muassa ilmastokysymyksissä, pandemioihin vastaamisessa ja kansainvälisessä 
tasa-arvotyössä. 
Ulkopoliittisen instituutin uusimmassa FIIA Briefing Paper -julkaisussa tarkastellaan Bidenin 
hallinnon ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden suuntaviivoja. Julkaisun ovat kirjoittaneet 
tutkija Ville Sinkkonen, vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak ja hankejohtaja Bart Gaens 
instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmasta sekä johtava tutkija Niklas Helwig instituutin 
Euroopan unioni -tutkimusohjelmasta. Kirjoittajien mukaan Yhdysvallat palaa presidentti Bidenin 
kaudella perinteisemmän ulkopolitiikan pariin. Tämä hyödyttää myös Pohjoismaita, jotka uuden 
hallinnon myötä saavat Yhdysvallat jälleen puolelleen kansainvälisissä kysymyksissä. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/president-joe-biden-and-the-restoration-of-us-global-leadership 

Biotaloussektori nousussa Yhdysvalloissa: tärkeä mahdollisuus Suomelle 
Biotalouden edistäminen on ollut johdonmukaisesti Yhdysvaltojen liittovaltion prioriteetti. 
Yhdysvaltojen metsäbiotalouden kehitys on haaste, joka on samalla luomassa Suomelle 
mahdollisuuksia. Mahdollisuuden tuovat sekä kehittyvä innovatiivisten puutuotteiden markkina, että 
maastopalojen metsänhoidolle tuoma poliittinen huomio, jotka ovat liikahduttamassa ”nukkuvaa 
jättiläistä” uudistautumaan. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/biotaloussektori-nousussa-yhdysvalloissa-t-c3-a4rke-c3-a4-
mahdollisuus-suomelle/384951 
 

LATINALAINEN AMERIKKA 

Latinalainen Amerikka pysyy kiinnostavana suomalaisille tuotteille ja ratkaisuille 
Latinalaisen Amerikan maat ovat edelleen merkittävä markkina-alue suomalaisille tuotteille ja 
ratkaisuille, vaikka koronapandemia koettelee maita ankarasti tällä hetkellä. Alueella asuu 
miljoonia ihmisiä. Markkinat ovat suuria, ja ne elpyvät tulevina vuosina. Maat ovat yritysystävällisiä, 
eurooppalaisia. Vapaakauppasopimukset avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille 

https://www.fiia.fi/julkaisu/trump-2-0-vai-ensimmainen-bidenin-hallinto?utm_source=fiia_julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=fiia_comment_18
https://www.fiia.fi/julkaisu/irans-foreign-policy?utm_source=julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=FIIA_briefing_paper_292
https://www.fiia.fi/julkaisu/irans-foreign-policy?utm_source=julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=FIIA_briefing_paper_292
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fiia.fi%2Fjulkaisu%2Fpresident-joe-biden-and-the-restoration-of-us-global-leadership%3Futm_source%3Dfiia_julkaisutiedote%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dfiia_briefing_paper_297&data=04%7C01%7C%7C540e731538cc472662ca08d89cd799a2%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637431797092779428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9pNgvaAMDGAyZslCSfbXMZVZylFkRKcr%2FEeUwzLqwAQ%3D&reserved=0
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/biotaloussektori-nousussa-yhdysvalloissa-t-c3-a4rke-c3-a4-mahdollisuus-suomelle/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/biotaloussektori-nousussa-yhdysvalloissa-t-c3-a4rke-c3-a4-mahdollisuus-suomelle/384951
https://kauppayhdistys.fi/2020/10/02/latinalainen-amerikka-pysyy-kiinnostavana-suomalaisille-tuotteille-ja-ratkaisuille/
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yrityksille. Yritysten olisi hyvä tehdä yhteistyötä, jotta ne pystyvät tarjoamaan tuotteita ja ratkaisuja 
megaprojekteihin. https://kauppayhdistys.fi/suomi-latinalaisamerikka/uutiset/ 
 
ARGENTIINA 
 
Argentiinan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Argentiina on syvässä talouslamassa, jota Covid-19 -kriisi on pahentanut. Sen tulisi panostaa 
markkinoiden luottamuksen palauttamiseen paitsi makrotalouden ja rahapolitiikan keinoin, myös 
helpottamalla investointeja ja tehostamalla vientiä. Tähän se tarvitsee teollisuustuotantonsa 
uudistamista ja maataloustuotantonsa rohkaisemista investointeihin ja vientiin. Tarpeita on 
erityisesti infrastruktuurin parantamisessa, digitalisaatiossa ja telekommunikaatiossa, samoin 
kiertotaloudessa ja energiasektorilla. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/argentiinan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 

BRASILIA 
Brasilian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Brasilia on ainoa maailman TOP10-talous Latinalaisessa Amerikassa, kaikilla mittareilla puolet 
Etelä-Amerikasta. Maa on toipumassa koronakriisin lisäksi myös vuosien 2015–2016 lamasta. 
Markkinamyönteinen hallitus nousi valtaan 2019 ja jatkaa maan avaamista kv. kilpailulle, 
esimerkkinä EU-Mercosur-sopimuksen hyväksyntä. Eläkeuudistuksen jälkeen valtiontalouden 
tasapainotus meneillään verouudistuksen, byrokratian purkamisen ja yksityisohjelman avulla, 
joiden vaikutukset näkyvät viiveellä. Elpymisen Brasiliassa ennustetaan tapahtuvan nopeammin 
kuin alueen muissa maissa vahvemman teollisen pohjan vuoksi. Yksi maailman suurimmista 5G-
huutokaupoista tulossa keväällä 2021. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/brasilian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 

CHILE 
Chilen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
5G-verkon tarjouskilpailu avaa telekommunikaatioalan markkinat suurine, useille sektoreille 
ulottuvine mahdollisuuksineen. Perinteisten, suomalaisviejien vahvojen kaivos- ja 
metsäsektoreiden normaalinäkymien lisäksi digitalisointimahdollisuudet ja uudenlainen 
innovaatioyhteistyö. Kiertotalous ja vihreä vety nykyisiä ja tulevia mahdollisuuksia. Virtuaalisuus on 
lisännyt koulutus- ja terveyssektorin kiinnostavuutta. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/chilen-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 

KARIBIA 

Karibian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Alue on ollut perinteisesti Yhdysvaltain dominoimaa ja tämä näkyy Kiinan kasvavasta 
vaikutuksesta huolimatta selkeästi kauppatilastoissa. Karibian suurimmat valtiot väkiluvultaan ovat 
Kuuba, Haiti ja Dominikaaninen tasavalta (kukin yli 10 miljoonan väestö). Näiden lisäksi eniten 
potentiaalia alueella on Jamaikassa, Guyanassa ja Surinamessa. Haitin tilanne jatkuu kaoottisena, 
joten sinne ei suunnitella markkinointiponnistuksia. Kiertotalous, energia, koulutus, metsätalous, 
terveydenhuolto, ICT digitalisaatio ja metereologia ovat näillä kaikilla mailla sektoreita, jotka 
tarjoavat tilaisuuksia suomalaisille yrityksille. Maailmanpankin (WB) ja Latinalaisen-Amerikan 
kehityspankin (IDB) luotoilla ollaan käynnistämässä terveydenhuollon ja digitalisaation hankkeita 
(DT, Jamaika ja Itä-Karibian OECS saarivaltiot). 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/karibian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 

 

 

https://kauppayhdistys.fi/suomi-latinalaisamerikka/uutiset/
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/argentiinan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/argentiinan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/brasilian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
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KOLUMBIA 

Kolumbian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille Kolumbian talous on Latinalaisen 
Amerikan 4. suurin Brasilian, Meksikon ja Argentiinan jälkeen. Maan talouskasvu on ollut alueen 
voimakkainta 2000-luvulla. Vuonna 2016 solmittu rauhansopimus on vahvistanut taloutta 
entisestään. Kuluva vuosi on ollut tiukkojen koronarajoitusten takia vaikea, mutta tulevana vuonna 
talouden ennustetaan palautuvan varsin nopeasti. Elpyminen nojaa investointeihin, jotka 
kohdistuvat uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon sekä maaseutukehitykseen, ml. kierto- ja 
biotalous. Suomalaisyrityksille avautuu mahdollisuuksia hyötyä näistä merkittävästi. Maassa on 
selvästi kasvavaa kysyntää suomalaisten yritysten tarjonnalle niin puolustus-, terveys- kuin 
koulutussektorillakin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kolumbian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 

MEKSIKO 
Meksikon markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Meksiko on korkeasti teollistunut maa, jossa kriisin jälkeinen sopeutuminen ja toipuminen luovat 
suomalaisratkaisuille konkreettista kysyntää. Suomalaisyrityksillä olisi mahdollisuuksia tarjota 
kilpailukykyisiä ja parhaita käytäntöjä maan ja palvelujen digitalisoimisessa, kyberturvallisuudessa 
ja kriittisessä infrastruktuurissa. Myös terveys- ja koulutussektorien uudistaminen tarjoavat 
Suomelle mahdollisuuksia. Teollisissa hankkeissa potentiaalia suomalaisyrityksille löytyy i) 
energiatuotannossa (smart grids, 5G, uusiutuvat energiat, jätteistä energiaa); ii) kaivosalalla 
(kestävät teknologiaratkaisut) sekä iii) ympäristösektorilla (vihreä toipuminen). Maassa on lisäksi 
käynnistetty suuria teollisia infrastruktuurihankkeita, joissa ketjutetuilla suomalaisratkaisuilla 
potentiaalia mm. uudessa öljynjalostamohankkeessa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meksikon-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille 
 
Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 3/2020 
Meksikon talous jatkaa syvässä taantumassa ja uuden pandemia-aallon mahdollisuus pitää arviot 
varovaisina. Koronaviruspandemian edettyä arviot ovat pysyneet melko tasaisina: Maailmanpankki 
arvioi Meksikon talouden supistuvan 10,5 %, IMF povaa 9 % supistumista. Meksikon keskuspankki 
Banxico ennustaa 12,8 % supistumista. Varsinaista kasvua odotetaan vasta vuoden 2021 
loppupuolelle. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meksikon-kauppa-ja-talouskatsaus-32020/384951 
 
Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 4/2020 
Meksiko jatkaa syvässä taantumassa. Vuoden 2020 osalta kansainvälisten instituuttien arviot n. 
10% talouden supistumisesta ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan, Meksikon keskuspankin 
ennuste parani hieman: uusin arvio 9%. Vuoden 2020 lopussa Meksikolla oli 53,3 % BKT:staan 
valtionvelkaa. Vuodelle 2021 maan hallitus odottaa 4,6% kasvua. Maan keskuspankin arvio 
varovaisempi, kuten myös kansainvälisten instituuttien arviot: Maailmanpankki ennustaa 3,7%, 
Economist Intelligence Unit ja IMF 3,5% kasvua. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meksikon-kauppa-ja-talouskatsaus-42020/384951 
 
PANAMA 
 
Panaman markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Palveluihin nojautuvan Panaman talouden kasvu on ollut vakaata viimeiset 30 vuotta. Ennen 
pandemiaa talouden ennustettiin kasvavan yli viiden prosentin verran, joka on alueen maista 
parhainta luokkaa. Pandemian vaikutuksesta talouden odotetaan supistuvan vuonna 2020 n. 9% ja 
kasvavan n. 4 % vuoden 2021 aikana. Pandemiasta huolimatta Panama säilyttänee asemansa 
yhtenä globaalin logistiikan solmukohtana Panaman kanavan yhdistäessä valtameret. Investointien 
odotetaan virtaavan ja kanavoituvan Panaman kautta jatkossakin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/panaman-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kolumbian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kolumbian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meksikon-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meksikon-kauppa-ja-talouskatsaus-32020/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/panaman-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
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PARAGUAY 
 
Paraguayn markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Paraguayn talous on kasvanut jo pitkään hyvää vauhtia. Covid19-kriisi on kuitenkin lisännyt 
julkisen velan määrää ja pysäyttänyt kasvun, mutta sen arvioivaan jatkuvan taas vuonna 2021. 
Paraguayn haasteita ovat heikko koulutustaso, vaurauden ja vallan epätasainen jakautuminen, 
alhainen kotimaisten tulojen mobilisointi, heikko sosiaalijärjestelmä, laajalle levinnyt korruptio, 
tuomioistuinlaitoksen puutteet, tehoton hallinto, rikollisuus ja kehittymätön infrastruktuuri. Vähäisten 
tulojen vuoksi hallituksella on vaikeuksia investoida infrastruktuurihankkeisiin, mutta toisaalta 
Paraguayssa on yksityisen rahoituksen lisäksi mahdollisuus hyödyntää kansainvälisten 
kehityspankkien tarjoamaa rahoitusta. Paraguay houkuttelee investointeja verohelpotuksilla ja 
muilla taloudellisilla kannustimilla. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/paraguayn-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 

PERU 
Perun markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille Peru on edelleen yksi suomalaisten 
kaivosteknologiafirmojen päämarkkinoista. Koronapandemia on hidastanut tilapäisesti 
kaivostuotantoa, jonka odotetaan kuitenkin elpyvän lähikuukausien aikana. Yhdessä hallituksen 
elvytystoimien kanssa (18% BKT:sta), kaivossektorin aktivoitumisen uskotaan johtavan jopa 10% 
talouskasvuun vuonna 2021. 5G-teknologian tuomat mahdollisuudet kaivosteollisuuden, satamien 
ja lentokenttien automatisointiin ovat kiinnostavia suomalaisyrityksille. Toisaalta pandemia on 
jättänyt perulaisille viranomaisille selväksi sen, kuinka tarpeellinen nopea ja läpileikkaava digiloikka 
on eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi maassa.  
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/perun-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 

URUGUAY 
Uruguayn markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Uruguay on Etelä-Amerikan poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vakain valtio. 
Uruguay panostaa business- ja investointimyönteiseen politiikkaan ja on onnistunut 
houkuttelemaan maahan suuria kansainvälisiä investointeja. Merkittävin on suomalaisyritys UPM:n 
päätös rakentaa maahan toinen, maailman suurin yksilinjainen sellutehdas. Tehdas on tarkoitus 
avata vuoden 2022 lopussa. Suomalaisilla yrityksillä on jo valmiiksi vahva asema erityisesti 
Uruguayn metsäteollisuuden ekosysteemissä (UPM, Stora-Enso, Kemira, Ponsse ja Mantsinen). 
UPM:n uuden sellutehtaan rakentaminen kuten myös sataman ja infrastruktuurin parantamiseen 
liittyvät projektit tuovat Uruguayhin useiden suomalaisten yritysten ratkaisuja ja edustajia 
projektitoimittajina ja urakoitsijoina (mm. Andritz). Näihin liittyvät infrastruktuurihankkeet, kuten 
satama- ja rautatiehanke ja Salto Granden vesivoimala, voivat tuoda mahdollisuuksia suomalaisille 
yrityksille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/uruguayn-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 

SURINAM JA GUAYNA 
 
Kansainväliseen, Surinamin ja Guyanan yhdistävään sillanrakennusprojektiin haetaan 
konsultointiosaamista 
Surinamin ja Guyanan julkishallinnot hakevat konsultointiosaamista Surinamin ja Guyanan 
yhdistävään siltarakennusprojektiin (toteutettavuustutkimus ja suunnittelu). 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kansainv-c3-a4liseen-surinamin-ja-guyanan-yhdist-c3-a4v-
c3-a4-c3-a4n-sillanrakennusprojektiin-haetaan-konsultointiosaamista/384951 
 
EUROOPPA 
 
Strategisella ennakoinnilla parannetaan EU:n selviytymiskykyä Komissio on hyväksynyt 
ensimmäisen strategisen ennakointiraporttinsa. Strateginen ennakointi auttaa parantamaan 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/paraguayn-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/paraguayn-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/perun-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/uruguayn-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/uruguayn-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951


28 
 

politiikan suunnittelua, kehittämään tulevaisuuden kestäviä strategioita ja varmistamaan, että 
lyhyen aikavälin toimet ovat johdonmukaisia pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Raportin 
tavoitteena on tehostaa EU:n strategisten valintojen ohjaamista. Siinä myös esitetään perusteet 
ennakoinnin käytölle EU:n poliittisessa päätöksenteossa sekä tarkastellaan laajasti EU:n 
selviytymiskykyä. Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan näinä epävakaina ja 
haastavina aikoina poliittisilla johtajilla on oltava laaja-alainen ja kauaskantoinen näkemys. ”Tämä 
raportti osoittaa, kuinka tärkeää selviytymiskyky on vahvan ja kestävän elpymisen kannalta. 
Aikomuksemme on ohjata tarvittavia siirtymävaiheita kestävällä, oikeudenmukaisella ja 
demokraattisella tavalla”, puheenjohtaja von der Leyen totesi.  
https://ec.europa.eu/finland/news/strategic_foresight_report_200909_fi 
 
Komissio osallistuu yhteistyöhön maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamiseksi 
työmarkkinoille Komissio, ammattiliitot, kauppakamarit ja työnantajajärjestöt jatkavat vuonna 
2017 alkanutta yhteistyötään, jolla edistetään maahanmuuttajien ja pakolaisten kotoutumista 
työmarkkinoille. Tällä viikolla annetussa yhteisessä julkilausumassaan yhteistyökumppanit toivat 
esiin tulevia painopistealueita ja ilmaisivat kiinnostuksensa työvoiman muuttoliikettä koskevan 
yhteistyön lisäämiseen. Sisäasioista vastaavan komissaarin Ylva Johanssonin mukaan pakolaisten 
ja maahanmuuttajien osaamisen ja potentiaalin parempi hyödyntäminen tekee työmarkkinoista 
osallistavammat ja edistää eurooppalaisen yhteiskunnan vaurautta ja yhteenkuuluvuutta. 
Johanssonin mukaan viime kuukaudet ovat osoittaneet, että siirtotyöläisillä ja 
maahanmuuttajayrittäjillä on osaamista ja kykyjä, jotka edistävät Euroopan talouden elpymistä.  
https://ec.europa.eu/finland/news/migrants_200907_fi 
 
 
Eurooppa-foorumissa käydyt komissaarikeskustelut – teemana 25-vuotinen EU-
jäsenyytemme Elokuun lopulla järjestetyn Turun Eurooppa-foorumin teemana oli tänä vuonna 
Suomen 25-vuotinen EU-jäsenyys. Tätä aihetta sekä Euroopan tulevaisuutta ja tulevia haasteita 
käsitelleeseen komissaarikeskusteluun osallistuivat 1995–2004 komissaarina toiminut Erkki 
Liikanen, 2014–2019 komissaarina toiminut Jyrki Katainen ja nykyinen komissaari Jutta Urpilainen. 
Suomen ensimmäisenä komissaarina toiminut Liikanen kertoi EU:n ensimmäisten kymmenen 
vuoden hallitsevista, edelleen ajankohtaisista teemoista. Näitä olivat esimerkiksi tietotekniikan 
vallankumous ja kestävä kehitys. Katainen puolestaan kertoi, miten EU:n kansainvälinen rooli on 
muuttunut 25 jäsenyysvuoden aikana. Urpilainen toi esiin muun muassa nykyisen koronakriisin, 
joka on hänen mielestään osoittanut, että EU:ssa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä nykyisten ja 
tulevien kriisien ratkaisemiseen. https://ec.europa.eu/finland/news/europe_forum_turku_200909_fi  
 
 
Euroopan metsätietoa yhteen koottuna FISE-tietoportaalissa  
EU:ssa tehdään kaikkien EU-maiden metsäsektoreita koskevia linjauksia ja päätöksiä. Eri maiden 
metsät ovat kuitenkin hyvin erilaisia niin lajistoltaan, laajuudeltaan kuin haasteiltaankin. Myös 
metsien talouskäytössä on suuria eroja. Kun vielä metsiä koskevan tiedon keruu ja tilastointi on 
EU-maissa eri tasolla, linjausten teko ei ole helppoa. Tähän saadaan apua Forest Information 
System for Europe eli FISE-järjestelmästä, joka tarjoaa selkeää ja helppokäyttöistä tietoa metsien 
käytöstä ja tilasta. ”FISEn alkuperäisenä tavoitteena on EU:n metsästrategiaan liittyvien 
tavoitteiden seuranta, ja sen avulla pyritään varmistamaan ajantasainen tieto metsien kasvusta ja 
käytettävissä olevasta hakkuupotentiaalista, suojelemaan metsiä ja metsien biodiversiteettiä 
ilmastonmuutoksen voimistamilta häiriötekijöiltä kuten metsäpalot, myrskyt, kuivuudet sekä 
hyönteistuhot sekä vastaamaan metsäbiotalouden haasteisiin ja mahdollisuuksiin”, kertoo Elina 
Warsta maa- ja metsätalousministeriöstä. https://ec.europa.eu/finland/news/fise_200827_fi 
 
 
Komission puheenjohtaja von der Leyenin ensimmäinen unionin tilaa koskeva puhe  
Komission puheenjohtaja pitää Euroopan parlamentissa joka syyskuu unionin tilaa käsittelevän 
puheen, jossa hän luo katsauksen kuluneen vuoden saavutuksiin ja esittelee komission seuraavan 
vuoden painopisteet. Hän kertoo myös, miten komissio aikoo vastata EU:n kiireellisimpiin 
haasteisiin ja mitä ajatuksia komissiolla on EU:n tulevaisuuden rakentamiseksi. Nykyisen 
komission toimikautensa alussa asettamat painopisteet ovat edelleen voimassa, eli komissio jatkaa 

https://ec.europa.eu/finland/news/strategic_foresight_report_200909_fi
https://ec.europa.eu/finland/news/migrants_200907_fi
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29 
 

päättäväisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalistrategian toteuttamista, sillä niillä 
on keskeinen rooli EU:n talouden elvyttämisessä ja kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja 
vauraamman Euroopan rakentamisessa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää 
ensimmäisen puheensa 16. syyskuuta 2020. Puhetta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.  
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 17. syyskuuta 2020 
 
Unionin tila: Komissio nostaa ilmastotavoitettaan  
Euroopan komissio on esitellyt suunnitelmansa, jonka mukaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 
olisi leikattava vuoden 1990 tasosta vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä 
tavoite luo EU:lle vakaan kehityspolun kohti ilmastoneutraaliutta, joka on määrä saavuttaa vuoteen 
2050 mennessä. Tavoite korostaa YK:n seuraavan ilmastokonferenssin (COP26) alla myös sitä, 
että EU on edelleen globaali edelläkävijä ilmastoasioissa. Komissio esittelee suunnitelmassaan 
kesäkuuhun 2021 mennessä esitettävät lainsäädäntöehdotukset, joilla uusi tavoite pannaan 
täytäntöön. Lainsäädäntöehdotukset koskevat muun muassa EU:n päästökauppajärjestelmän 
tarkistamista ja laajentamista, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiantuotantoa koskevan 
politiikan vahvistamista sekä maantieajoneuvojen hiilidioksidipäästönormien tiukentamista.  
https://ec.europa.eu/finland/news/greendeal_200917_fi; Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 17. syyskuuta 2020 
 
 
Komission puheenjohtaja von der Leyenin näkemys unionin tilasta  
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti 16. syyskuuta unionin tilaa koskevan 
puheensa Euroopan parlamentissa. Hän mukaansa nyt on kartoitettava tietä ulos 
koronaviruskriisistä ja siirryttävä katsomaan tulevaisuuteen. Von der Leyen esitteli tässä 
ensimmäisessä vuotuisessa unionin tilaa koskevassa puheessaan EU:lle menettelytapoja 
koronaviruksen aiheuttamien vastoinkäymisten voittamiseksi ja elinvoimaisen Euroopan 
rakentamiseksi. Hän painotti, että Next Generation EU -elpymisvälineen myötä Euroopalla on nyt 
ainutkertainen tilaisuus tehdä muutoksia suunnitelmallisesti eikä ulkoa tulevan pakon edessä. 
Hänen mukaansa Euroopalla on kaikki, mitä se tarvitsee tätä varten: sillä on visio, suunnitelma ja 
rahoitus. https://ec.europa.eu/finland/news/soteu_200916_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 17. syyskuuta 2020 
 
Eurooppa-foorumi: EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö syventynyt, mutta 
kehityskohteita riittää  Elokuisessa Turun Eurooppa-foorumissa oli yhtenä keskustelunaiheena 
”EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö – tulevaisuuden ratkaisut?”. Aiheesta käydyssä 
paneelikeskustelussa nousivat esiin niin EU:n turvallisuuspoliittisen yhteistyön edistysaskeleet, 
yhteisen päätöksenteon ja suunnan löytämisen haasteet kuin unioniin kohdistuvat konkreettiset 
turvallisuusuhkatkin. Keskusteluun osallistuivat puolustusministeriön ylijohtaja Esa Pulkkinen, 
Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosaston pääjohtaja Timo 
Pesonen, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, kansanedustaja ja eduskunnan 
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva, kansanedustaja ja eduskunnan 
ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko sekä kansanedustaja ja Paasikivi-seuran 
varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja. Mannermaista väriä keskusteluun toi Saksan 
puolustusministeriön turvallisuus- ja puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Detlef Wächterin 
lähettämä videotervehdys.  
https://ec.europa.eu/finland/news/security_and_defence_200915_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 17. syyskuuta 2020 
 
Komissio esitti koulutusta koskevat visionsa  
Komissio esitti uudessa tiedonannossaan visionsa eurooppalaisesta koulutusalueesta, joka on 
määrä toteuttaa vuoteen 2025 mennessä. Se ehdotti muun muassa EU-maiden tiiviimpää 
yhteistyötä, jotta kaikki eurooppalaiset voisivat hyötyä EU:n rikkaasta koulutustarjonnasta. Lisäksi 
komissio hyväksyi uuden digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman. Euroopan digitaalisesta 
valmiudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager totesi koronaepidemian 
vaikutuksista: ”Etäopetukseen ja verkko-opiskeluun on jouduttu siirtymään vauhdilla, ja teknologian 
laajamittainen käyttö on paljastanut puutteita ja heikkouksia. Digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelmaa koskevaan julkiseen kuulemiseen vastanneista 95 prosenttia katsoi, että 
kriisi on käännekohta siinä, miten teknologiaa käytetään koulutuksessa. Tämä on tilaisuus 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fi
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muokata ja nykyaikaistaa koulutusta digitaaliaikaa varten.”  
https://ec.europa.eu/finland/news/education_200930_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 1. lokakuuta 2020 
 
Uusi eurooppalainen tutkimusalue EU:n elpymisen tueksi  
Komissio on esittänyt suunnitelmansa uudesta eurooppalaisesta tutkimus- ja innovointialueesta. 
Alueen avulla parannetaan Euroopan tutkimus- ja innovaatioympäristöä, edistetään EU:n 
siirtymistä kohti ilmastoneutraaliutta ja digitaalista johtajuutta sekä tuetaan Euroopan elpymistä 
koronakriisin vaikutuksista. Komissio on määritellyt eurooppalaista tutkimus- ja innovointialuetta 
koskevassa tiedonannossaan neljä strategista tavoitetta. Ensinnäkin asetetaan etusijalle 
tutkimukseen ja innovointiin tehtävät investoinnit ja uudistukset. Toiseksi parannetaan tutkijoiden 
mahdollisuuksia käyttää huippuluokan laitoksia ja infrastruktuureja. Kolmanneksi siirretään 
tutkimusten tulokset talouselämän käyttöön, jotta voidaan muun muassa tukea yritysten 
investointeja ja tutkimustulosten hyödyntämistä markkinoilla sekä edistää EU:n kilpailukykyä. 
Neljänneksi tehostetaan tutkijoiden, osaamisen ja teknologian vapaata liikkuvuutta EU-maiden 
välistä yhteistyötä lisäämällä.  
https://ec.europa.eu/finland/news/era_200930_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 1. lokakuuta 2020 
 
Komission ensimmäinen oikeusvaltioraportti: Suomen tilanne hyvä  
Komissio on julkaissut ensimmäisen EU:n laajuisen oikeusvaltioraportin maakohtaisine 
arviointeineen. Siitä käy ilmi, että monissa EU-maissa on tiukat oikeusvaltionormit, mutta 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu EU:ssa merkittäviä haasteita. Raportissa 
käsitellään myös kehitystä, joka johtuu EU-maiden koronakriisin vuoksi toteuttamista 
poikkeustoimenpiteistä. Keskeiset neljä raportissa tarkasteltavaa, vahvasti oikeusvaltioon 
vaikuttavaa seikkaa ovat oikeuslaitos, korruptiontorjunta, tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja 
vapaus sekä muut hallitusjärjestelmän osien keskinäiseen valvontaan liittyvät kysymykset, jotka 
ovat demokraattisen hallintotavan kannalta oleellisia. Suomea koskevassa maakohtaisessa 
raportissa arvioitiin Suomen tilanne näiden seikkojen osalta ja todettiin sen olevan hyvä.  
https://ec.europa.eu/finland/news/rol_200930_fi  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 1. lokakuuta 2020 
 
Itämeren alueen EU-maat yhdistävät voimansa Itämeren hyväksi  
Komissaari Virginijus Sinkevičiusin johdolla järjestetyssä Our Baltic -konferenssissa Itämeren 
alueen EU-maiden kalastus-, maatalous- ja ympäristöministerit sitoutuivat ensimmäisen kerran 
yhdessä tehostamaan toimia Itämeren meriympäristöön kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
minimoimiseksi ja Itämeren suojelemiseksi. Konferenssin tarkoituksena oli muuntaa Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet konkreettisiksi sitoumuksiksi Itämeren luonnon 
puhdistamisesta ja ennallistamisesta niin, että siitä hyötyisivät kaikki rannikkoyhteisöt. Yhteiset 
sitoumukset on kirjattu konferenssin yhteydessä allekirjoitettuun ministerikokouksen 
julkilausumaan. Julkilausumassa EU-maat sitoutuvat olemassa olevan EU-lainsäädännön 
täytäntöönpanon vahvistamiseen. Ne sitoutuvat myös uusiin tavoitteisiin komission viime 
toukokuussa esittämän biodiversiteettistrategian ja Pellolta pöytään -strategian mukaisesti.  
https://ec.europa.eu/finland/news/baltic_200928_fi  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 1. lokakuuta 2020 
 
Tullien toimintaa tehostetaan EU:ssa  
Komissio on julkistanut uuden tulliliittoa koskevan toimintasuunnitelman. Siinä esitettävien 
toimenpiteiden tarkoituksena on saada seuraavien neljän vuoden aikana EU-maiden tullilaitokset 
toimimaan älykkäämmin, innovatiivisemmin ja tehokkaammin. Talouspolitiikasta vastaava 
komissaari Paolo Gentiloni muistuttaa, että EU:n tulliliitto oli aikoinaan yksi Euroopan 
integraatiokehityksen ensimmäisistä konkreettisista saavutuksista. ”Yli viiden vuosikymmenen ajan 
tulliliitto on suojannut eurooppalaisia ja pitänyt rajat ylittävät kauppavirrat liikkeessä. Mutta raja on 
yhtä heikko kuin sen heikoin kohta. Nykyajan uudet haasteet vaativat järkevää tullilainsäädäntöä, 
joka toimii paremmin jäsenvaltioiden, kansalaisten ja laillisesti toimivien yritysten kannalta. Dataa 
on hyödynnettävä paremmin, välineiden ja laitteiden laatutasoa on kohennettava, ja yhteistyötä 
EU:n sisällä ja kumppanimaiden tulliviranomaisten kanssa on lisättävä.”  
https://ec.europa.eu/finland/news/customs_200928_fi, Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 1. lokakuuta 2020 
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EU:n energiaministerit keskustelivat energiatoimien roolista tiukentuvien 2030-tavoitteiden 
toteutuksessa EU:n energiaministerit keskustelivat 6.10.2020 epävirallisessa 
energiaministerikokouksessa EU:n tiukentuvista päästövähennys- ja energiatavoitteista vuodelle 
2030. Taustalla olivat komission 17.9. antamat tiedonannot päästövähennystavoitteen 
korottamisesta vähintään 55 prosenttiin vuoden 1990 tasoon verrattuna ja Euroopan komission 
arvioinnit kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista (NECP). 
https://tem.fi/-/eu-n-energiaministerit-keskustelevat-energiatoimien-roolista-tiukentuvien-2030-tavoitteiden-toteutuksessa 
 
EU:n on löydettävä uusia tapoja rauhanvälitystyöhönsä 
Yhä useampi maailman konflikti jää vaille ratkaisua, vaikka rauhanvälittäjiä on maailmassa 
enemmän kuin koskaan. Kansainvälinen rauhanvälitystoiminta uhkaa jäädä kiihtyvän 
voimapolitiikan jalkoihin, kuten monimutkaiset konfliktit Ukrainassa ja Syyriassa ovat osoittaneet. 
Euroopan unionin kaltaisten alueellisten toimijoiden onkin etsittävä uusia tapoja tukea 
rauhanprosesseja vahvistaakseen asemaansa rauhanvälitystyön keskiössä. 
Parhaillaan EU uudistaa rauhanvälitystoimintaansa ajassa, jossa rauhanneuvotteluissa 
onnistuminen on epätodennäköisempää kuin koskaan aiemmin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija 
Tyyne Karjalainen esittää tuoreessa FIIA Working Paper -julkaisussaan konkreettisia 
korjausliikkeitä unionin rauhanvälitystyön kehittämiseksi. EU voi Karjalaisen mukaan hyödyntää 
jäsenvaltioidensa, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin rauhanvälittäjien resursseja ja siten 
rakentaa ja koordinoida räätälöityjä, monitasoisia prosesseja konfliktien ratkaisemiseksi. 
Karjalainen työskentelee instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmassa. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/eu-peace-mediation-in-the-2020s 

Komissio jatkaa valtiontukisääntöjen tilapäisten joustojen voimassaoloa 
Euroopan komissio joustavoitti keväällä ja kesällä valtiontukisääntöjä koronavirusepidemian takia. 
Komissio antoi 13.10.2020 tiedonannon, jolla kevennettyjen sääntöjen voimassaoloa jatketaan 
pääosin 30.6.2021 saakka. Tavoitteena on antaa jäsenvaltioille monipuoliset mahdollisuudet tukea 
yrityksiä ja lieventää koronapandemian haitallisia talousvaikutuksia. 
https://tem.fi/-/komissio-jatkaa-valtiontukisaantojen-tilapaisten-joustojen-voimassaoloa-30.6.2021-asti 
 
 
Euroopan komissio julkisti työohjelmansa vuodelle 2021  
Ursula von der Leyenin johdolla toimiva komissio on hyväksynyt vuoden 2021 työohjelmansa. 
Työohjelmassa keskitytään tekemään Euroopasta terveempi, oikeudenmukaisempi ja vauraampi. 
Lisäksi sillä nopeutetaan Euroopan talouden muuttumista vihreämmäksi ja digitaaliseen 
aikakauteen soveltuvaksi. Työohjelmassa esitetään uudet lainsäädäntöaloitteet, jotka liittyvät von 
der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa esitettyihin yleistavoitteisiin. Von der Leyenin mukaan 
ehdottomalle etusijalle on asetettava ihmishenkien suojeleminen ja toimeentulon turvaaminen 
koronaviruspandemian aiheuttamassa uhkatilanteessa. ”Me olemme jo saavuttaneet paljon, mutta 
Eurooppa ei ole vielä selvillä vesillä. Pandemian toinen aalto koettelee Eurooppaa voimakkaasti. 
Meidän kaikkien on pysyttävä valppaina ja tehostettava torjuntatoimia. Euroopan komissio jatkaa 
pyrkimyksiään rokotteen kehittämiseksi eurooppalaisille ja talouksiemme elpymisen edistämiseksi 
vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen avulla.”  
https://ec.europa.eu/finland/news/work_programme_201019_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 22. lokakuuta 2020 
 
Vihreän kehityksen ohjelma: komissiolta uusi kemikaalistrategia  
Euroopan komissio on hyväksynyt EU:lle kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian. Strategia on 
ensimmäinen askel kohti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ilmoitettuja saasteettomuuden 
ja myrkyttömän ympäristön tavoitteita. Strategialla tuetaan innovointia turvallisten ja kestävien 
kemikaalien kehittämiseksi, ja se auttaa parantamaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua 
vaarallisilta kemikaaleilta. Tavoitteisiin sisältyy kaikkein haitallisimpien kemikaalien käytön 
kieltäminen kulutustuotteissa, kuten leluissa, lastenhoitotarvikkeissa, kosmeettisissa valmisteissa, 
pesuaineissa, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa sekä tekstiileissä, 
ellei niiden käyttöä osoiteta yhteiskunnan kannalta välttämättömäksi. Lisäksi pyritään 
varmistamaan, että kaikkia kemikaaleja käytetään turvallisemmin ja kestävämmin. 

https://tem.fi/-/eu-n-energiaministerit-keskustelevat-energiatoimien-roolista-tiukentuvien-2030-tavoitteiden-toteutuksessa
https://www.fiia.fi/julkaisu/eu-peace-mediation-in-the-2020s?utm_source=fiia_julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=fiia_working_paper_118
https://tem.fi/-/komissio-jatkaa-valtiontukisaantojen-tilapaisten-joustojen-voimassaoloa-30.6.2021-asti
https://ec.europa.eu/finland/news/work_programme_201019_fi


32 
 

Kemianteollisuutta tuetaan tässä siirtymässä useilla innovointi- ja investointitoimilla.  
https://ec.europa.eu/finland/news/chemicals-strategy_201014_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 22. lokakuuta 2020 
 
 
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen: komissio esitti EU:n metaanistrategian  
Euroopan komissio on esittänyt osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU:n strategian 
metaanipäästöjen vähentämiseksi. Metaani on hiilidioksidin jälkeen toiseksi suurin 
ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Metaani on myös merkittävä paikallinen ilman epäpuhtaus, joka 
aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Metaanipäästöjen vähentäminen on tärkeää, jotta voidaan 
saavuttaa EU:n vuodelle 2030 asettamat ilmastotavoitteet ja vuodelle 2050 asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite. Metaanistrategiassa esitetään toimenpiteitä metaanipäästöjen 
vähentämiseksi Euroopassa ja kansainvälisesti. Se sisältään lainsäädäntö- ja muita toimia energia-
, maatalous- ja jätealoilla. Näiden alojen osuus ihmisen toimintaan liittyvistä metaanipäästöistä 
maailmanlaajuisesti on noin 95 prosenttia. Komissio tekee yhteistyötä EU:n kansainvälisten 
kumppaneiden ja teollisuuden kanssa päästövähennysten saavuttamiseksi koko toimitusketjussa. 
Yksi strategian painopisteistä on metaanipäästöjen mittaamisen ja raportoinnin parantaminen.  
https://ec.europa.eu/finland/news/methane-strategy_201014_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 22. lokakuuta 2020 
 
Rakennusten perusparannusstrategia: komissio pyrkii parantamaan rakennusten 
energiatehokkuutta Euroopan komissio on julkaissut rakennusten perusparannusstrategian 
rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Strategiaa kutsutaan myös nimellä 
perusparannusaalto. Rakennusten osuus EU:n energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia ja 
kasvihuonepäästöistä 36 prosenttia. Komissio pyrkii vähintään kaksinkertaistamaan 
perusparannusten määrän seuraavien kymmenen vuoden aikana ja varmistamaan, että 
perusparannukset johtavat parempaan energia- ja resurssitehokkuuteen. Strategialla halutaan 
parantaa rakennuksissa asuvien ja niitä käyttävien ihmisten elämänlaatua, vähentää Euroopan 
kasvihuonekaasupäästöjä, edistää digitalisaatiota sekä tehostaa materiaalien uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä. Vuoteen 2030 mennessä voitaisiin kunnostaa 35 miljoonaa rakennusta ja luoda jopa 
160 000 uutta vihreää työpaikkaa rakennusalalle. Strategiaan kuuluu myös uuden eurooppalaisen 
Bauhausin luominen. Komissio perustaa viiden ensimmäisen Bauhausin verkoston eri EU-maihin 
vuonna 2022. https://ec.europa.eu/finland/news/renovation-wave_201014_fi, Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 
22. lokakuuta 2020 
 
Komissio vahvisti EU:hun pyrkiviltä Länsi-Balkanin mailta vaaditut uudistukset  
Komissio on hyväksynyt tiedonannon EU:n laajentumispolitiikasta ja vuoden 2020 
laajentumispaketin. Niihin liittyvissä vuotuisissa maaraporteissa arvioidaan uudistusten toteutusta 
Länsi-Balkanilla ja Turkissa. Raportit sisältävät aiempaa selkeämmät suositukset sekä seuraavia 
etappeja koskevat ohjeet. Jotta prosessi etenisi, jäsenehdokkaiden on saatava nopeammin aikaan 
aitoja ja kestäviä tuloksia avainaloilla, joita ovat muun muassa oikeusvaltio, oikeuslaitoksen 
uudistaminen, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja julkishallinnon uudistaminen. 
Komissio on lisäksi hyväksynyt kattavan talous- ja investointisuunnitelman Länsi-Balkania varten. 
Suunnitelmaan sisältyvän investointiohjelman avulla alueelle pyritään saamaan rahoitusta jopa 9 
miljardia euroa. Rahoituksella pyritään tukemaan alueen elpymistä, edistämään vihreää siirtymää, 
digitaalista muutosta ja aluetason taloudellista yhteistyötä, vauhdittamaan talouskasvua sekä 
tukemaan jäsenyyden edellyttämiä uudistuksia.  
https://ec.europa.eu/finland/news/enlargement_201006_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 22. lokakuuta 2020 
 
EU haluaa merkittävämmäksi kansainväliseksi toimijaksi - tavoittelee strategista 
autonomiaa   
Kansainvälinen ilmapiiri on Euroopan unionin (EU) kannalta haastavimmillaan sitten kylmän sodan 
päättymisen. Tilanne on nostanut esiin kysymyksen EU:n strategisen autonomian tarpeesta. 
Perinteinen, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittynyt näkemys strategisesta autonomiasta 
on tehnyt tilaa uudelle, globaalille ajatusmallille. Globaali strateginen autonomia korostaa EU:n 
tarvetta kehittää omaa kansainvälistä politiikkaa, joka perustuu unionin arvoihin ja 
kiinnostuksenkohteisiin. EU on edistynyt instituutionaalisten puitteidensa kehittämisessä ja alkanut 

https://ec.europa.eu/finland/news/chemicals-strategy_201014_fi
https://ec.europa.eu/finland/news/methane-strategy_201014_fi
https://ec.europa.eu/finland/news/renovation-wave_201014_fi
https://ec.europa.eu/finland/news/enlargement_201006_fi
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investoida omien raaka-ainevarojensa hyödyntämiseen. Kansainvälisestä näkökulmasta itsenäistä 
EU:ta on kuitenkin vaikea saavuttaa ilman poliittista autonomiaa, jossa tulisi huomioida erityisesti 
eurooppalaisten strategisten kulttuurien yhdistyminen. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/eu-strategic-autonomy 

Tulliliitto: Yhden luukun palvelu rajamuodollisuuksia varten  
Komissio on tehnyt ehdotuksen keskitetystä palvelusta, jonka avulla tavaroiden tulliselvityksessä 
mukana olevien viranomaisten on helpompi vaihtaa sähköisesti elinkeinonharjoittajien toimittamia 
tietoja. Lisäksi elinkeinonharjoittajien tarvitsee toimittaa tavaroiden tuontia tai vientiä varten 
tarvittavat tiedot vain kerran. Keskitetty palvelu on osa tulliliittoa koskevaa uutta 
toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on saada EU:n tulliala toimimaan tehokkaammin 
seuraavien neljän vuoden aikana. Ehdotuksella käynnistetään hanke, jolla nykyaikaistetaan 
rajavalvontaa tulevan vuosikymmenen aikana ja luodaan digitaaliset puitteet kaikkien 
rajaviranomaisten tehostetulle yhteistyölle. Tavoitteena on helpottaa kauppaa, parantaa 
turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja vähentää yritysten hallinnollista rasitetta. 
Komissio tukee EU-maita hankkeen valmistelutyössä mahdollisuuksien mukaan, myös 
myöntämällä rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä.  
https://ec.europa.eu/finland/news/customs_201028_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 29. lokakuuta 2020 
 
Komissio haluaa varmistaa riittävän vähimmäispalkan kaikkialla EU:ssa  
Komissio on ehdottanut EU-direktiiviä, jolla varmistetaan riittävä vähimmäispalkka ja 
mahdollistetaan kohtuullinen toimeentulo työpaikasta riippumatta kaikkialla EU:ssa. Komission 
ehdotuksessa noudatetaan toissijaisuusperiaatetta: siinä asetetaan vähimmäisvaatimukset ja 
säilytetään jäsenvaltioiden toimivalta sekä työmarkkinaosapuolten itsenäisyys ja sopimisvapaus 
palkkojen osalta. Siinä ei velvoiteta jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lakisääteistä 
vähimmäispalkkaa eikä aseteta vähimmäispalkan tasoa. Euroopan komission puheenjohtaja 
Ursula von der Leyen totesi: ”Tänään ehdotamme vähimmäispalkkoja koskevaa kehystä 
kansallisia perinteitä ja työmarkkinaosapuolten vapauksia täysin kunnioittaen. Jäsenvaltiot voivat 
itse päättää, miten ne saavuttavat direktiivin tavoitteet. Työ- ja elinolojen parantaminen suojelee 
työntekijöiden lisäksi myös kohtuullista palkkaa maksavia työnantajia ja luo perustan 
oikeudenmukaiselle, osallistavalle ja kestävälle elpymiselle.”  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 29. lokakuuta 2020 
 
Eurooppa – digitaalisen maksamisen edelläkävijä   
Maksujenvälitys on tärkeässä asemassa EU-komission agendalla. Finanssiala pitää tärkeänä 
komission syyskuussa julkaiseman vähittäismaksustrategian tavoitteita edistää moderneja, 
digitaalisia ja hyvin toimivia Euroopan vähittäismaksumarkkinoita. Kuluttajilla ja yrityksillä on oltava 
käytettävissään helppoja, nopeita ja turvallisia maksuvaihtoehtoja. 
Komission suunnitelmissa on pikamaksamisen edistäminen, ja pikamaksaminen voikin tarjota 
maksupalveluntarjoajille uusia kilpailumahdollisuuksia. Pikamaksupalvelu ei lähiaikoina korvaa 
perinteistä tilisiirtoa vaan toimii sen rinnalla. Jokainen pankki vastaa lopulta itse siitä, millaisia 
tilisiirtopalveluja ja millä hinnalla se asiakkailleen tarjoaa. Jos pikasiirtoon liittymisen takarajasta 
sää... https://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Eurooppa-digitaalisen-maksamisen-edellakavija.aspx 

Terveysunioni Euroopan kriisivalmiuksia parantamaan Euroopan komissio on ottanut 
ensiaskeleet kohti Euroopan terveysunionia, josta puheenjohtaja von der Leyen ilmoitti unionin 
tilaa käsitelleessä puheessaan. Komission esittämillä ehdotuksilla vahvistetaan EU:n terveysturvaa 
ja EU:n valmiuksia kohdata terveysuhkia. Komission ja EU-virastojen koordinointivaltuuksien 
vahvistamiseksi komissio ehdottaa uutta asetusta valtioiden rajat ylittävistä vakavista 
terveysuhkista. Valmiuksien parantamiseksi EU:lle laaditaan muun muassa valmiussuunnitelma 
kriisejä ja pandemioita varten. Uusilla säännöksillä myös vahvistetaan valvontaa: EU-tasolle 
luodaan vahvempi kattava valvontajärjestelmä, joka hyödyntää tekoälyä ja muita kehittyneitä 
teknologioita. Lisäksi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:lle ja Euroopan 
lääkevirasto EMAlle annetaan lisävaltuuksia, jotta ne voisivat paremmin suojata EU:n kansalaisia 

https://www.fiia.fi/julkaisu/eu-strategic-autonomy?utm_source=fiia_julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=fiia_working_paper_119
https://ec.europa.eu/finland/news/customs_201028_fi
https://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Eurooppa-digitaalisen-maksamisen-edellakavija.aspx
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ja puuttua rajat ylittäviin terveysuhkiin. https://ec.europa.eu/finland/news/health-union_201111_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 12. marraskuuta 2020 

Osaamissopimus kannustaa investoimaan osaamiseen  
Komissaarit Schmit ja Breton ovat käynnistäneet osaamissopimuksen, joka on keskeinen osa 
heinäkuussa 2020 julkaistua Euroopan osaamisohjelmaa. Sopimuksen päätavoitteena on saada 
liikkeelle resursseja ja kannustaa kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä konkreettisiin toimiin, joilla 
edistetään työvoiman täydennys- ja uudelleenkoulutusta. Sopimukseen liittymällä sidosryhmät 
pääsevät osallisiksi verkostoitumis-, tieto- ja resurssikeskittymiin. Työllisyysasioista ja sosiaalisista 
oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit totesi: ”Tämän päivän työnantaja tietää 
osaamiseen tehtävien investointien olevan keskeinen strateginen elementti. Työnantajat 
ymmärtävät, etteivät ne voi odottaa hallitusten kantavan kaikkea vastuuta kouluttamisesta. 
Osaamissopimuksella kootaan ja houkutellaan niin suurilta kuin pieniltä yrityksiltä, 
työvoimatoimistoilta, työmarkkinaosapuolilta, ammattikoulutuslaitoksilta ja muilta kumppaneilta 
erilaisia sitoumuksia laajamittaisten teollisuuskumppanuuksien luomiseen.”  
https://ec.europa.eu/finland/news/packt-for-skills_201111_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 12. marraskuuta 2020 
 
Muuttoliike- ja rajauudistukset yhtenäistävät Eurooppaa - mutta vain symbolisesti 
Euroopan muuttoliike- ja rajapolitiikassa puhaltavat muutoksen tuulet vuonna 2021. Euroopan 
komissio julkaisi syyskuussa ehdotuksen jäsenvaltioiden välisestä muuttoliike- ja 
turvapaikkasopimuksesta usean vuoden hiljaisuuden jälkeen. Sopimus velvoittaisi jäsenvaltiot 
auttamaan toisiaan muun muassa turvapaikkahakemusten käsittelyssä. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston on määrä hyväksyä sopimus kesäkuuhun 2021 mennessä. Lisäksi Euroopan rajoille 
ollaan ensi tammikuusta alkaen palkkaamassa asteittain yhteensä 10 000 Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto Frontexin rajavartijaa.  
Ulkopoliittisen instituutin uusimmassa FIIA Briefing Paper -julkaisussa tarkastellaan Euroopan 
muuttoliike- ja rajapolitiikan uudistuksia. Julkaisun on kirjoittanut vanhempi tutkija Saila Heinikoski 
instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmasta. Heinikosken mukaan sekä muuttoliike- että 
rajahallintauudistukset ovat symbolisesti tärkeitä Euroopan integraatiolle. Muutokset eivät 
kuitenkaan riitä kuromaan umpeen suuria eroja jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikassa. Maat 
päättävät edelleen itse, kuinka tiukasti ne suhtautuvat maasta turvapaikkaa hakeviin. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/european-migration-and-border-management 

EU:lle uusiutuvaa energiaa avomereltä  
Euroopan komissio on esitellyt avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskevan EU:n 
strategian, joka tukee EU:n tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. 
Strategian mukaan Euroopan merituulivoimakapasiteettia olisi lisättävä nykyisestä 12 GW:sta 
vähintään 60 GW:iin vuoteen 2030 mennessä ja 300 GW:iin vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 
komissio pyrkii saamaan vuoteen 2050 mennessä käyttöön kaikkiaan 40 GW valtamerienergiaa ja 
muilla kehitteillä olevilla teknologioilla tuotettua energiaa, kuten kelluvaa tuuli- tai aurinkoenergiaa. 
Strategiassa asetetaan korkeat tavoitteet merituulivoimaloiden, sekä pohjaan kiinnitettyjen että 
kelluvien, käyttöönotolle. Näillä aloilla Euroopalla on ainutlaatuista teknologista, tieteellistä ja 
teollista kokemusta. Strategiassa korostetaan mahdollisuuksia, joita avautuu kaikilla EU:n 
merialueilla – Pohjanmerellä, Itämerellä, Mustallamerellä, Välimerellä ja Atlantilla – sekä eräissä 
rannikko- ja saariyhteisöissä.  
https://ec.europa.eu/finland/news/offshore-renewable_201119_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 19. marraskuuta 2020 
 
Talouspolitiikan EU-ohjausjakso: Tukea elpymiselle epävarmuuden keskellä  
Komissio on julkistanut talouspolitiikan EU-ohjausjakson ns. syyspakettinsa, joka sisältää 
lausunnot euroalueen maiden alustavista talousarviosuunnitelmista vuodeksi 2021 ja 
politiikkasuosituksia euroalueelle. Talousarviosuunnitelmia koskevissa lausunnoissa otetaan 
huomioon vallitseva terveyskriisi, suuri epävarmuus ja koronavirusepidemian aiheuttama vakava 
talouden taantuma. Komissio on arvioinut, että alustavat talousarviosuunnitelmat – myös Suomen 
suunnitelma – ovat kaiken kaikkiaan neuvoston 20. heinäkuuta 2020 antamien suositusten 

https://ec.europa.eu/finland/news/health-union_201111_fi
https://ec.europa.eu/finland/news/packt-for-skills_201111_fi
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fiia.fi%2Fjulkaisu%2Feuropean-migration-and-border-management%3Futm_source%3Dfiia_julkaisutiedote%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dfiia_briefing_paper_295&data=04%7C01%7C%7C28cb42a29e314ec8907d08d88b9a1f69%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C1%7C637412841366415982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nboj7WrXitRK0OAMlP9ll4V5J9W4BEfvhNgPDB48fjw%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/finland/news/offshore-renewable_201119_fi
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mukaisia. Komission Suomea koskevan lausunnon mukaan useimmilla Suomen 
talousarviosuunnitelman toimenpiteillä edistetään talouden toimeliaisuuden tukemista huomattavan 
epävarmassa tilanteessa. Euroalueen talouspolitiikkaa koskevassa suosituksessa euroalueen 
jäsenmaille annetaan räätälöityä ohjausta asioissa, jotka vaikuttavat koko euroalueen toimintaan.  
https://ec.europa.eu/finland/news/semester_201118_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 19. marraskuuta 2020 
 
Komissio lisää kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia  
Komissio on käynnistänyt uuden kuluttaja-asioiden toimintaohjelman, jolla lisätään eurooppalaisten 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia siirryttäessä vihreään ja digitaaliseen talouteen. 
Toimintaohjelmassa käsitellään myös sitä, miten kuluttajansuojaa ja häiriönsietokykyä voidaan 
parantaa koronaviruspandemian aikana ja sen jälkeen. Oikeus- ja kuluttaja-asioista vastaava 
komissaari Didier Reynders totesi, että eurooppalaiset kuluttajat ovat globaalin muutoksen 
keskiössä. ”Heidän toimillaan voi olla merkittävä vaikutus. Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia on 
parannettava, jotta he voivat tehdä kestäviä valintoja ja olla varmoja siitä, että heidän oikeuksiaan 
suojellaan kaikissa olosuhteissa. Uudessa toimintaohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla 
edistetään oikeudenmukaista digitaalista ja vihreää yhteiskuntaa, ja otetaan huomioon, että 
kuluttajien käyttäytyminen ylittää yksittäisten jäsenvaltioiden rajat.”  
https://ec.europa.eu/finland/news/new-consumer-agenda_201113_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 19. marraskuuta 2020 
 
Valtioneuvosto pitää yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteita kannatettavina 
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 5. marraskuuta 2020 kirjelmän Euroopan komission 
ehdotuksesta, joka koskee yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan (Single European Sky, SES) 
toteuttamista. Asetusehdotuksessa on yhdistetty neljä aikaisempaa SES-asetusta yhdeksi 
asetukseksi. Komissio ehdottaa lisäksi Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta 
annetun asetuksen muuttamista lisäämällä siihen yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 
suorituskyvyn tarkastuselintä koskevat säännökset. 
Valtioneuvosto pitää yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteita sekä siihen liittyvää 
ilmaliikenteen hallintajärjestelmän uudistamista yleisesti kannatettavana. 
https://www.lvm.fi/-/valtioneuvosto-pitaa-yhtenaisen-eurooppalaisen-ilmatilan-tavoitteita-kannatettavina-1240589 
 
Komission talousennuste: Elpyminen keskeytyy pandemiasta aiheutuvan epävarmuuden 
vuoksi Koronapandemia on aiheuttanut EU:n ja koko maailman taloudelle mittavan häiriön, jonka 
taloudelliset seuraukset ovat erittäin vakavat. Talouden toimeliaisuus koki Euroopassa vakavan 
iskun vuoden alkupuoliskolla mutta elpyi kolmannella neljänneksellä. Pandemian kiihtyminen 
uudelleen aiheuttaa kuitenkin nyt uusia häiriöitä. Tämän vuoksi kasvuennusteisiin liittyy 
ennustejaksolla erittäin paljon epävarmuutta ja riskejä. Suomessa viruksen leviäminen ja siksi 
myös sen vaikutus talouteen on ollut vähäisempää kuin useimmissa muissa EU-maissa. Komission 
syksyn talousennusteen mukaan Suomen talous supistuu 4,3 prosenttia vuonna 2020. Ensi 
vuonna Suomen talouden ennustetaan kasvavan 2,9 prosenttia ja vuonna 2022 edelleen 2,2 
prosenttia. Euroalueen talouden ennustetaan puolestaan supistuvan tänä vuonna jopa 7,8 
prosenttia ja kasvavan sen jälkeen 4,2 prosenttia vuonna 2021 ja 3,0 prosenttia vuonna 2022.  
https://ec.europa.eu/finland/news/forecast_201105_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 5. marraskuuta 2020 
 
Eurooppalaisesta ohjelmasta lisätukea Suomen pk-yrityksille  
Suomen valtio on yhdessä Euroopan komission ja EIP-ryhmän (Euroopan investointipankki ja 
Euroopan investointirahasto) kanssa vahvasti sitoutunut tukemaan suomalaisia pk-yrityksiä. 
Suomalaisille pk-yrityksille ”PK-yritysaloite” takausohjelmasta tarjottavaa tukea on päätetty lisätä. 
Komission, Suomen työ- ja elinkeinoministeriön ja EIP-ryhmän tekemän sopimuksen myötä 
suomalaiset pienyritykset saavat 350 miljoonan euron lisärahoituksen aiemman 400 miljoonan 
euron rahoituksen lisäksi. Lisärahoitukseen kuuluvia takauksia voivat myöntää Aktia Pankki, 
Säästöpankkiryhmä, Oma Säästöpankki, OP Yrityspankki ja POP Pankkikeskus. ”Tämä on tärkeä 
signaali, joka osoittaa Euroopan seisovan pk-yritystensä tukena”, EIP:n varapääjohtaja Thomas 
Östros korostaa. ”Pk-yritysten takausohjelma on jo tähän mennessä ollut suuri menestys 
Suomessa, joten pyyntö instrumentin laajentamiseen tuli suoraan markkinoilta. Olemme iloisia 

https://ec.europa.eu/finland/news/semester_201118_fi
https://ec.europa.eu/finland/news/new-consumer-agenda_201113_fi
https://www.lvm.fi/-/valtioneuvosto-pitaa-yhtenaisen-eurooppalaisen-ilmatilan-tavoitteita-kannatettavina-1240589
https://ec.europa.eu/finland/news/forecast_201105_fi
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saadessamme olla jälleen mukana ohjelmassa.”  
https://www.eib.org/en/press/all/2020-298-european-initiative-to-expand-support-of-finnish-smes?lang=fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 5. marraskuuta 2020 
https://tem.fi/-/takausohjelma-auttaa-pk-yrityksia-saamaan-rahoitusta 
 
Kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta tehostuu  
Hallitus antoi 5.11.2020 esityksen kilpailulain muuttamisesta. Muutokset perustuvat pääosin 
direktiiviin, joka tehostaa ja yhdenmukaistaa EU:n kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaa 
unionin alueella. Direktiivin täytäntöönpano laajentaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia. 
Direktiivin perusteella tehtävät muutokset vahvistavat kilpailunrajoitusten tutkinta-, päätöksenteko- 
ja sanktiointivaltuuksia. Kyseessä on merkittävä EU:n ja kansallisen kilpailulainsäädännön muutos. 
https://tem.fi/-/kilpailusaantojen-noudattamisen-valvonta-tehostuu 
 
 
Komissio haluaa tehostaa datan yhteiskäyttöä  
Komissio ehdottaa toimenpiteitä datan yhteiskäytön tehostamiseksi ja eurooppalaisten data-
avaruuksien kehittämiseksi. Tavoitteena on hyödyntää paremmin koko ajan lisääntyvän 
datamäärän tarjoamia mahdollisuuksia. Uudella datanhallintaa koskevalla asetuksella helpotetaan 
datan yhteiskäyttöä EU:ssa ja eri aloilla. Julkishallinnon, yritysten ja kansalaisten tuottaman datan 
määrä kasvaa jatkuvasti: vuoteen 2025 mennessä sen odotetaan viisinkertaistuneen vuodesta 
2018. Uudet säännöt mahdollistavat datan hallinnan ja auttavat kehittämään alakohtaisia 
eurooppalaisia data-avaruuksia, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa, kansalaisia ja yrityksiä. Tämän 
vuoden helmikuussa julkaistu komission datastrategia sisälsi jo ehdotuksen yhdeksästä data-
avaruudesta eri aloilla, joita ovat muun muassa teollisuus, energia, terveys ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma. Komission ehdottama datanhallintaa koskeva asetus on EU:n datastrategian 
ensimmäinen konkreettinen tulos. https://ec.europa.eu/finland/news/data_201125_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 26. marraskuuta 2020 
 
Komissiolta kotouttamista ja osallisuutta koskeva toimintasuunnitelma  
Tänä päivänä EU:ssa asuvista ihmisistä noin 34 miljoonaa on syntynyt EU:n ulkopuolella ja 10 
prosentilla EU:ssa syntyneistä nuorista (15–34-vuotiaista) ainakin toinen vanhemmista on syntynyt 
ulkomailla. Maahanmuuttajilla ja maahanmuuttajataustaisilla EU:n kansalaisilla on tärkeä rooli 
eurooppalaisessa yhteiskunnassa ja EU:n talouden eri aloilla. Komissio on esittänyt kotouttamista 
ja osallisuutta koskevan toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2027. Siinä otetaan huomioon 
maahanmuuttajien merkittävä rooli EU:ssa ja puututaan esteisiin, jotka voivat hankaloittaa 
maahanmuuttajataustaisten ihmisten osallistumista eurooppalaiseen yhteiskuntaelämään. EU-
maiden hallitukset ovat ensisijaisesti vastuussa sosiaalipoliittisten toimien laatimisesta ja 
toteuttamisesta. EU:lla on kuitenkin tärkeä rooli jäsenvaltioiden tukemisessa. Se antaa tarvittavaa 
rahoitusta ja ohjeistusta. https://ec.europa.eu/finland/news/integration_201124_fi  
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 26. marraskuuta 2020 
 
EU:n toimintasuunnitelma: huomio sukupuolten tasa-arvoon ja naisten ja tyttöjen 
oikeuksiin Komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat 
esittäneet suunnitelmansa siitä, miten EU:n ulkoiset toimet valjastetaan edistämään sukupuolten 
tasa-arvoa. Kyseessä on kolmas sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU:n toimintasuunnitelma. 
Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen mukaan tasa-arvoon 
panostaminen tukee maailmanlaajuista ja kestävää elpymistä koronakriisistä ja tekee 
yhteiskunnista oikeudenmukaisempia, osallistavampia ja vauraampia. ”Naiset ja tytöt ovat 
pandemian eturintamassa, ja siksi heidän on päästävä myös ohjaamaan elvytystoimia. Komissio 
haluaa sukupuolisensitiivisenä ja vastuullisena geopoliittisena toimijana tehdä yhteistyötä 
jäsenmaidensa ja kumppaneidensa kanssa sukupuolten aitoon tasa-arvoon perustuvan maailman 
rakentamiseksi.”  
https://ec.europa.eu/finland/news/equality_201125_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 26. marraskuuta 2020 
 
EU:n toimintasuunnitelma: demokratioista vahvempia  
Komissio on esitellyt Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa 
kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja rakentaa kestävämpiä demokratioita EU:ssa. 

https://www.eib.org/en/press/all/2020-298-european-initiative-to-expand-support-of-finnish-smes?lang=fi
https://tem.fi/-/takausohjelma-auttaa-pk-yrityksia-saamaan-rahoitusta
https://tem.fi/-/kilpailusaantojen-noudattamisen-valvonta-tehostuu
https://ec.europa.eu/finland/news/data_201125_fi
https://ec.europa.eu/finland/news/integration_201124_fi
https://ec.europa.eu/finland/news/equality_201125_fi
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Toimintasuunnitelman sisältämillä toimenpiteillä edistetään vapaita ja rehellisiä vaaleja, 
vahvistetaan tiedotusvälineiden vapautta ja torjutaan disinformaatiota. Arvoista ja avoimuudesta 
vastaavan komission varapuheenjohtajan Věra Jourován mukaan demokratiaa ei voida pitää 
itsestäänselvyytenä, vaan sitä on vaalittava ja suojeltava. ”Suunnitelman tavoitteena on suojella ja 
edistää ihmisten merkityksellistä osallistumista yhteiskuntaelämään ja lisätä heidän 
mahdollisuuksiaan tehdä valintoja vapaasti julkisessa tilassa ilman manipulointia. Sääntöjä on 
päivitettävä digiajan mahdollisuuksien ja haasteiden valjastamiseksi. Suunnitelmaan sisältyy 
toimia, joilla lisätään toimittajien suojelua ja torjutaan disinformaatiota ja ulkopuolista 
sekaantumista niin, että samalla suojellaan sananvapautta kaikilta osin.”  
https://ec.europa.eu/finland/news/democracy-media_201203_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 3. joulukuuta 2020 
 
Ursula von de Leyenin komission ensimmäinen vuosi  
Ursula von der Leyenin komissio aloitti toimikautensa joulukuussa 2019. Heti toimikauden alussa 
komissio esitti kunnianhimoisia tavoitteita Euroopan tulevaisuudelle: ilmastoneutraalius vuoteen 
2050 mennessä, 2020-luvusta Euroopan digitaalinen vuosikymmen, vahvempi Eurooppa 
maailmannäyttämöllä geopoliittisemman lähestymistavan avulla. Kun koronavirus iski, komissio 
pyrki organisoimaan yhtenäisiä ja koordinoituja Euroopan tason hätätoimia, jotka olivat tarpeen 
kansalaisten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Näihin kuuluivat henkilönsuojainten 
hankinta ja jakelu, rajojen ulkopuolelle jääneiden eurooppalaisten tuominen kotiin ja tulevan 
rokotteen saannin varmistaminen. Samaan aikaan päälinjaukset ovat pysyneet ennallaan. Vihreä 
siirtymä ja digitaalinen muutos ovat entistä vahvemmin EU:n toiminnan ytimessä, ja käytössä on 
uusia resursseja muutoksen nopeuttamiseksi. Taloudelle aiheutuneen vahingon korjaamisen 
lisäksi luodaan uudenmallinen talous seuraavaa sukupolvea varten.  
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/delivering-political-priorities/first-year-von-der-
leyen-commission_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 3. joulukuuta 2020 
 
EU-ministerit keskustelevat alustatalouden työntekijöiden asemasta sekä sukupuolten tasa-
arvosta EU:n työ- ja sosiaaliministerit pitävät epävirallisen videokokouksen 3.12.2020. 
Työministeri Tuula Haatainen osallistuu pohdintaan EU-tason toimista, joita tarvitaan 
alustatalouden työntekijöiden aseman parantamiseksi. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon 
ministeri Thomas Blomqvist edustaa Suomea keskustelussa EU:n tasa-arvostrategian 
toimeenpanosta. 
Euroopan komissio on ilmoittanut, että se antaa vuoden 2021 lopulla lainsäädäntöehdotuksen 
alustatalouden työntekijöiden työehtojen ja työolojen parantamiseksi. Komissio aikoo kuulla 
työmarkkinajärjestöjä ennen ehdotuksensa tekemistä. 
https://tem.fi/-/1271139/eu-ministerit-keskustelevat-alustatalouden-tyontekijoiden-asemasta-seka-sukupuolten-tasa-arvosta 
 
Pohjois-Euroopan turvallisuus on entistä enemmän yksi kokonaisuus - vaikuttaa myös 
tulevaan puolustusselontekoon  
Lokakuisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaan Suomi sijaitsee suurvaltojen 
näkökulmasta strategisesti tärkeällä alueella. Globaalipainotteisena pidetystä selonteosta on 
löydettävissä turvallisuus- ja puolustuspoliittinen ydin, joka antaa perustan Suomen puolustuskyvyn 
kehittämiselle, kirjoittaa vanhempi tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista. 
Uusimmassa FIIA Comment -julkaisussa Pesu käsittelee ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa 
puolustusnäkökulmasta. Selonteon linjaukset muodostavat pohjan puolustusselonteolle, joka on 
määrä julkistaa keväällä. Suomen puolustuspoliittisten linjavetojen kannalta tärkeimmät huomiot 
löytyvät Pesun mukaan asiakirjan lähialueiden tilaa koskevasta osiosta: Verrattuna edelliseen 
ulkopoliittiseen selontekoon lähialuekuvaus on siirtynyt Itämeri-painotuksesta laajempaan Pohjois-
Eurooppa-keskeiseen lähestymistapaan. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/suomi-strategisesti-herkalla-alueella 
 
Päivitetty laki biopolttoaineiden kestävyyskriteereistä voimaan vuoden vaihteessa   
Valtioneuvosto lähetti 10.12.2020 tasavallan presidentin vahvistettavaksi lain biopolttoaineista ja 
bionesteistä annetun lain muuttamisesta. Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa 
kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet on tuotettu kestävällä tavalla ja että ne 

https://ec.europa.eu/finland/news/democracy-media_201203_fi
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/delivering-political-priorities/first-year-von-der-leyen-commission_fi
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/delivering-political-priorities/first-year-von-der-leyen-commission_fi
https://tem.fi/-/1271139/eu-ministerit-keskustelevat-alustatalouden-tyontekijoiden-asemasta-seka-sukupuolten-tasa-arvosta
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fiia.fi%2Fjulkaisu%2Fsuomi-strategisesti-herkalla-alueella%3Futm_source%3Djulkaisutiedote%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFIIA_comment_22_20&data=04%7C01%7C%7C1d560fbde33946e91e6d08d89c322ab4%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637431086565471811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2lXIi8w533q%2BRQy28lOv6SLmq8cEKQCwWsBKogaqRVc%3D&reserved=0
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voidaan ottaa huomioon EU:n uusiutuvan energian tavoitteissa sekä liikenteen uusiutuvan 
energian osuutta koskevassa velvoitteessa.  
https://tem.fi/-/paivitetty-laki-biopolttoaineiden-kestavyyskriteereista-voimaan-vuoden-vaihteessa 
 
 
Euroopan julkisten työvoimapalvelujen verkoston yhteistyö jatkuu – Saksan EU pj-kauden 
kokouksen teemana koronapandemiasta elpyminen   
Euroopan julkisten työvoimapalvelujen verkoston toiminta jatkuu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston uudella päätöksellä vuoteen 2027 asti. Vuonna 2014 virallisesti perustetun PES-
verkoston tavoitteena on vahvistaa julkisten työvoimapalvelujen tehokasta ja vaikuttavaa 
yhteistyötä kartoittamalla hyviä käytäntöjä ja kehittämällä edelleen keskinäistä oppimista.  
https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/1003/173/704534f590ec6f2bc060c7a741bc9aa8 
 
Kestävän kehityksen akkuja kiertotalouteen ja ilmastoneutraaliin talouteen  
Komissio on ehdottanut akkuja koskevan EU-lainsäädännön uudenaikaistamista uudella 
akkuasetuksella. Aloite on ensimmäinen kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa 
ilmoitetuista toimista. Vuodesta 2006 alkaen paristoja, akkuja ja käytettyjä akkuja on säännelty 
EU:n tasolla paristo- ja akkudirektiivillä. Uusien säännösten myötä irtoakkujen ja paristojen 
keräämistä ja kierrättämistä on määrä tehostaa, ja materiaalit on tarkoitus ottaa talteen 
mahdollisimman tarkkaan, erityisesti kun on kyse arvokkaista materiaaleista, kuten koboltista, 
litiumista, nikkelistä ja lyijystä. Uusilla akkujen ympäristökestävyyttä koskevilla vaatimuksilla 
komissio haluaa luoda vihreän siirtymän esimerkin maailmanlaajuisesti ja luoda linjaa tulevia 
kestävää tuotepolitiikkaa koskevia aloitteita varten. Akkutuotantoa ohjaamalla voidaan edistää 
kilpailukykyistä kestävää kehitystä. Myös Suomen kasvavalle akkualalle uudet säännökset ovat 
tervetulleita. https://ec.europa.eu/finland/news/batteries_201210_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 10. joulukuuta 2020 
 
EU-rahoitusta suomalaiselle Vauraus-joukkorahoitusalustalle  
Vauraus saa ensimmäisenä suomalaisena joukkorahoitusalustana tukea Euroopan 
investointirahastolta (EIR). Rahoitusosuus on 27,5 miljoonaa euroa. Rahoitus myönnetään pk-
yrityksille tarkoitetusta ESIR-yksityisluottojen ohjelmasta, ja EIR:stä tulee sen myötä 
ankkurisijoittaja Vaurauden uudessa SME Loan Fund I Ky -yrityslainarahastossa. EIR:n lähteminen 
mukaan rahastoon mahdollistetaan Euroopan komission Euroopan investointiohjelman 
takauksella. Tämän odotetaan houkuttelevan rahastoon yksityisiä sijoittajia muualta, mikä auttaa 
rahastoa saavuttamaan vähintään 60 miljoonan euron tavoitekokonsa. Tällöin Vauraus voi välittää 
lainarahastonsa kautta rahoitusta ainakin 150 suomalaiselle pk-yritykselle ja sen on mahdollista 
laajentaa luotonvälitystä myös suurempiin yrityksiin. Vaurauden rahoituskohteena ovat pk-yritykset, 
joiden rahoituksen saaminen perinteisistä lähteistä on pandemian aikana hankaloitunut 
investointien pienen koon tai vakuuksien puutteen takia.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_20_2371 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 10. joulukuuta 2020 
 
 
EU:n strategia: matkalla kestävään ja älykkääseen liikkumiseen  
Komissio on esitellyt kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevan strategiansa. Sillä autetaan EU:n 
liikennejärjestelmää saavuttamaan vihreä ja digitaalinen siirtymä ja selviytymään paremmin 
kriiseistä. Liikenteen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on noin 5 %, ja se työllistää Euroopassa 
yli 10 miljoonaa ihmistä. Liikenne aiheuttaa kuitenkin muun muassa kasvihuonekaasu- ja 
epäpuhtauspäästöjä. Komission strategialla on tarkoitus saavuttaa Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman mukaisesti 90 %:n päästövähennykset vuoteen 2050 mennessä. Liikenteen 
muuttamiseksi kestäväksi edistetään päästöttömien ajoneuvojen, alusten ja lentokoneiden, 
uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden sekä niihin liittyvän infrastruktuurin käyttöönottoa, 
esimerkiksi asentamalla 3 miljoonaa julkista latauspistettä vuoteen 2030 mennessä. Älykkääseen 
liikkuvuuteen siirtymiseksi annetaan matkustajille muun muassa mahdollisuus ostaa lippuja eri 
liikennemuotoja yhdistäviin multimodaalimatkoihin.  
https://ec.europa.eu/finland/news/smart-mobility-strategy_201209_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 10. joulukuuta 2020 
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Eurooppalainen ilmastosopimusaloite: komissio rohkaisee osallistumaan ilmastotoimiin  
Euroopan komissio on käynnistänyt eurooppalaisen ilmastosopimusaloitteen, jolla ihmisiä ja 
organisaatioita rohkaistaan osallistumaan ilmastotoimiin ja rakentamaan vihreämpää Eurooppaa. 
Aloite on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, ja se tarjoaa kaikille mahdollisuuden jakaa 
tietoa, keskustella ja toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi sekä osallistua koko ajan laajenevaan 
eurooppalaiseen ilmastoliikkeeseen. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava johtava 
varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että tämä aloite tuo yhteen kaikki ne, jotka haluavat 
toimia maapallon hyväksi. ”European Climate Pact -aloitteen avulla haluamme auttaa kaikkia 
Euroopassa toimimaan arjessa ilmaston hyväksi. Aloitteella annetaan kaikille mahdollisuus 
osallistua vihreään siirtymään ja innostaa muita mukaan. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kuka 
tahansa voi ryhtyä toimiin, ja kaikkien toimilla on väliä.” 
https://ec.europa.eu/finland/news/climate-pact_201209_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 10. joulukuuta 2020 
 
 
EU:n terrorisminvastainen ohjelma: terrorismin torjuntaa tehostetaan  
Komissio on esitellyt EU:n uuden terrorisminvastaisen ohjelman, joka on jatkoa EU:n 
turvallisuusunionistrategialle vuosiksi 2020–2025. Ohjelman tarkoituksena on tehostaa terrorismin 
ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaa ja parantaa EU:n kykyä varautua terroriuhkaan. Komissio 
haluaa puuttua ohjelmalla muun muassa radikalisoitumiseen. Jotta voidaan torjua ääri-
ideologioiden leviämistä verkossa, olisi kiireellisesti hyväksyttävä terroristisen verkkosisällön 
poistamista koskevat säännöt. Tehokas reagointi terrori-iskuihin ja niihin syyllistyneiden 
saattaminen oikeuden eteen edellyttävät myös tiivistä EU:n laajuista poliisiyhteistyötä ja 
tietojenvaihtoa. Komissio aikoo tehdä vuonna 2021 ehdotuksen EU:n poliisiyhteistyösäännöstöksi, 
ja sillä lisätään lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä muun muassa terrorismin torjunnassa. 
Komissio on ehdottanut myös Europolin tehtävien tarkistamista, jotta Europol pystyy jatkossa 
tukemaan paremmin EU-maiden suorittamia tutkintatoimia.  
https://ec.europa.eu/finland/news/counter-terrorism_201209_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 10. joulukuuta 2020 
 
EU:n uusi strategia: varautumista kyberuhkiin parannettava  
Komissio on esitellyt EU:n uuden kyberturvallisuusstrategian. Strategian avulla parannetaan 
Euroopan kykyä sietää kyberuhkia ja varmistetaan, että kuluttajat ja yritykset saavat täyden hyödyn 
palveluista ja digitaalisista työkaluista. Kyberturvallisuus on yksi komission tärkeimmistä 
painopisteistä ja digitaalisen Euroopan kulmakivi. Kyberhyökkäysten lisääntyminen koronakriisin 
aikana on osoittanut, kuinka tärkeää on suojella sairaaloita, tutkimuskeskuksia ja muuta 
infrastruktuuria. Alalla tarvitaan vahvoja toimia, jotta EU:n talous ja yhteiskunta voidaan suojata 
tulevaisuuden uhkia vastaan. Uudessa kyberturvallisuusstrategiassa ehdotetaan 
kyberturvallisuuden sisällyttämistä toimitusketjun kaikkiin osiin ja EU:n toimien ja resurssien 
yhdistämistä neljällä kyberturvallisuuteen liittyvällä alalla – sisämarkkinat, lainvalvonta, diplomatia 
ja puolustus. https://ec.europa.eu/finland/news/cyber-security_201216_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 17. joulukuuta 2020 
 
Eurooppalainen ilmastosopimus ja ”Count Us In” -kampanja yhdistivät voimansa  
Komission äskettäin käynnistämä eurooppalainen ilmastosopimusaloite yhdisti voimansa 
maailmanlaajuisen ”Count Us In” -ilmastokampanjan kanssa. Tavoitteena on saada miljoonat 
ihmiset eri puolilta EU:ta mukaan konkreettisiin ilmastotoimiin, joilla he voivat pienentää omaa 
hiilijalanjälkeään. Näin voidaan vaikuttaa nopeasti ja voimakkaasti poliittisiin johtajiin. Yhteistyön 
käynnistivät kestävän kehityksen yrittäjänä toimiva entinen F1-maailmanmestari Nico Rosberg, 
YK:n entinen ilmastojohtaja ja Global Optimism -ryhmän perustaja Christiana Figueres sekä 
komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans 16. joulukuuta pidetyssä eurooppalaisen 
ilmastosopimuksen aloitustapahtumassa. Rosberg kertoi Twitterissä olevansa ylpeä voidessaan 
olla tässä mukana. Komission avulla perustetaan ensi kesänä monikielinen ”Count Us In” 
kampanjafoorumi, jota kaupungit, koulut, yhteisöt ja yksittäiset henkilöt voivat käyttää apunaan 
ilmastonmuutoksen torjunnassa.  
https://europa.eu/climate-pact/news/european-climate-pact-and-count-us-campaign-launch-partnership-mobilise-eu-citizens-climate_en 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 17. joulukuuta 2020 
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Komissio ehdottaa uusia sääntöjä digitaalisille alustoille  
Komissio on ehdottanut digitaalisen toimintaympäristön uudistamista uusilla säännöillä, jotka 
koskevat kaikkia digitaalisia palveluja, kuten sosiaalista mediaa, verkkokauppapaikkoja ja muita 
EU:ssa toimivia verkkoalustoja. Uudet säännöt koostuvat kahdesta säädöksestä, joista toisella 
säännellään digitaalisia palveluja ja toisella digitaalisia markkinoita. Euroopan digitaalisesta 
valmiudesta vastaavan johtavan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin mukaan molemmilla 
ehdotuksilla on sama tavoite: ”Niillä varmistetaan, että verkossa on käyttäjien saatavilla laaja 
valikoima turvallisia tuotteita ja palveluja ja että Euroopassa toimivat yritykset voivat kilpailla 
verkossa vapaasti ja tasapuolisesti aivan kuten verkon ulkopuolellakin. Verkko ja sen ulkopuolinen 
maailma liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Meidän olisi voitava tehdä ostoksia turvallisesti ja 
luottaa lukemiimme uutisiin. Se, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on yhtä lailla laitonta 
verkossa.” https://ec.europa.eu/finland/news/digital-services-and-markets_201215_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 17. joulukuuta 2020 
 
EU-puheenjohtajuus siirtynyt Portugalille  
Portugali aloitti Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakautensa 1. tammikuuta. Kausi alkoi 
erityisen vaikeana ajankohtana, sillä koronapandemia ja sen vaikutukset ovat EU:lle ja sen 
jäsenmaille ennennäkemätön haaste. Puolivuotiskauden mottona on ”Tavoitteet todeksi: 
oikeudenmukainen, vihreä ja digitaalinen elpyminen”. Sen mukaisesti kaudella keskitytään EU:n 
kolmeen tärkeään painopisteeseen: edistetään elpymistä hyödyntäen ilmasto- ja digitaalista 
siirtymää, pannaan täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja annetaan sen kautta 
kansalaisille uusia ja entistä tehokkaampia oikeuksia sekä vahvistetaan Euroopan 
riippumattomuutta samalla kun se pysyy avoimena muulle maailmalle, toimii johtavassa roolissa 
ilmastotoimissa ja edistää digitalisaatiota.  
https://ec.europa.eu/finland/news/portugal_210104_fi 
Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 14. tammikuuta 2021 
 
Neuvottelut hallitusta brexitistä ja uudesta kumppanuudesta saatu päätökseen  
Komissio pääsi 24. joulukuuta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sopimukseen EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta yhteistyöstä. Komission puheenjohtajan Ursula von der 
Leyenin mukaan sopimuksesta kannatti neuvotella viimeiseen saakka. ”Nyt meillä on Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa reilu ja tasapainoinen sopimus, joka suojelee EU:n etuja, varmistaa 
tasapuolisen kilpailun ja tarjoaa myös kalastusoikeuksien suhteen kipeästi kaivattua 
ennustettavuutta. Voimme viimein jättää brexitin taaksemme ja katsoa tulevaisuuteen. Eurooppa 
siirtyy nyt eteenpäin.” https://ec.europa.eu/finland/news/Brexit_201223_fi; Euroopan komission Suomen-edustuston uutiskirje 
14. tammikuuta 2021 
 
EU tavoittelee kauppapolitiikkaansa merkittäviä muutoksia avoimella strategisella 
autonomialla  
Alun perin puolustukseen ja turvallisuuteen kytkeytynyt pohdinta Euroopan unionin strategisen 
autonomian tarpeesta on rantautunut myös kauppapolitiikkaan. Euroopan komission pohjaesitys 
EU:n uudeksi kauppapolitiikaksi perustuu ajatukseen "avoimen strategisen autonomian" 
tavoittelusta. Komission tavoitteena on hyödyntää EU:n kauppapolitiikassa globaalien 
markkinoiden avoimuutta samalla suojautuen ei-toivotulta tai epäreilulta kolmansien maiden 
kilpailulta. Komission tiedonanto uudesta kauppa- ja investointipolitiikasta julkaistaan helmikuun 
aikana.  
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Working Paper avaa EU:n uuden kauppa- ja 
investointipolitiikan taustoja sekä vaikutusta kansainväliseen kauppaan. Tutkimuksen on kirjoittanut 
instituutin vieraileva vanhempi tutkija Okko-Pekka Salmimies. Hän arvioi, että uusi kauppastrategia 
on mahdollisesti merkittävin muutos EU:n kauppapolitiikassa vuosikymmeniin. Salmimiehen 
mukaan unionin jäsenmaiden tulee lähiaikoina määritellä oma kantansa erityisesti "avoimuuden" 
merkitykseen ja painoarvoon yhteisessä kauppapolitiikassa. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/avoin-strateginen-autonomia 

EU panostaa kestävään ja innovatiiviseen akkualaan – Suomi vahvasti mukana 
Euroopan komissio hyväksyi 12 jäsenvaltion esittämän 2,9 miljardin euron julkisen tuen akkualan 
tutkimus- ja innovaatiohankkeille 26.1.2021. Julkisen tuen odotetaan saavan aikaan 9 miljardin 

https://ec.europa.eu/finland/news/digital-services-and-markets_201215_fi
https://ec.europa.eu/finland/news/portugal_210104_fi
https://ec.europa.eu/finland/news/Brexit_201223_fi
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fiia.fi%2Fjulkaisu%2Favoin-strateginen-autonomia%3Futm_source%3Dfiia_julkaisutiedote%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dfiia_working_paper_123&data=04%7C01%7C%7Cefcf4317b7a741c242db08d8c75d9948%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637478552367272167%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X2UimXGJBVlxNVV1CMdLA2zZdC3gc%2BSVFAI1Zz2QQNE%3D&reserved=0
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euron yksityiset investoinnit. Suomi osallistuu hankkeeseen ja tukee alan yrityksiä rahoituksella. 
https://tem.fi/-/eu-panostaa-kestavaan-ja-innovatiiviseen-akkualaan-suomi-vahvasti-mukana 
https://tem.fi/-/strategia-vahvistaa-suomen-kilpailukykya-akkualalla-ja-edistaa-ilmastotavoitteita 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_226  
 
EU-maiden digiryhmittymä: EU:n on tavoiteltava teknologista kilpailukykyä 
Digitaalisesti edistyneiden D9+-maiden ministerit keskustelivat virtuaalisessa kokouksessaan 
27.1.2021 Euroopan digitaalisen vuosikymmenen tavoitteista, jotka ulottuvat vuoteen 2030 saakka. 
Maat julkaisivat kokouksesta yhteisen julkilausuman, jonka mukaan Euroopan teknologinen 
kilpailukyky perustuu digitaaliselle kehitykselle, innovaatioille ja toimiville sisämarkkinoille. 
https://tem.fi/-/eu-maiden-digiryhmittyma-eu-n-on-tavoiteltava-teknologista-kilpailukykya 
 
EU:n talous- ja rahoitusjärjestelmään lisää läpinäkyvyyttä, vakautta ja häiriönsietokykyä  
Komissio on esitellyt uuden strategian, jolla lisätään EU:n talous- ja rahoitusjärjestelmän 
läpinäkyvyyttä, vakautta ja häiriönsietokykyä. Tavoitteena on vahvistaa EU:n johtavaa roolia 
talouden ohjaamisessa ja samalla suojella EU:ta epäreiluilta käytännöiltä ja väärinkäytöksiltä. 
Strategia perustuu kolmeen toisiaan vahvistavaan toimintatapaan. Ensinnäkin aiotaan vahvistaa 
euron kansainvälistä asemaa, muun muassa edistämällä sen käyttöä EU:n kauppakumppanien 
kanssa. Toiseksi aiotaan kehittää edelleen EU:n rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja ja parantaa 
niiden häiriönsietokykyä. Kolmanneksi aiotaan edistää EU:n omien pakotteiden yhdenmukaista 
toteutusta ja täytäntöönpanoa. Komissio perustaa tämän vuoden aikana erityisen 
pakotetietorekisterin, jonka kautta EU-maat ja komissio voivat raportoida ja vaihtaa tietoa 
pakotteista ja niiden täytäntöönpanosta. Strategiassa otetaan huomioon myös Next Generation EU 
elpymissuunnitelma, jonka on määrä auttaa Euroopan talouksia toipumaan kriisistä.  
https://ec.europa.eu/finland/news/economic-resilience_210119_fi 
 
Uusi eurooppalainen Bauhaus: Suunnitteluvaihe käyntiin  
Komissio on käynnistänyt suunnitteluvaiheen Uusi eurooppalainen Bauhaus aloitteessa. Kyseessä 
on ympäristö-, talous- ja kulttuurihanke, joka yhdistää suunnitteluun, kestävään kehitykseen, 
saavutettavuuteen, kohtuuhintaisuuteen ja investointien suuntaamiseen liittyvät näkökohdat. 
Suunnitteluvaiheessa konseptia kehitetään kartoittamalla uusia ideoita. Komission julkaisemilla 
verkkosivuilla taiteilijoilla, suunnittelijoilla, insinööreillä, tutkijoilla, yrittäjillä, arkkitehdeillä, 
opiskelijoilla ja kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus jakaa esimerkkejä inspiroivista 
ratkaisuista ja hankkeen kehitysideoista. Tiiviimmin mukaan haluavat organisaatiot voivat 
ilmoittautua hankkeen kumppaneiksi. Suunnitteluvaiheen jälkeen julkaistaan ehdotuspyynnöt, 
joiden tarkoituksena on viedä ideoita toteutusvaiheeseen. Ideoille on tarjolla EU-rahoitusta. 
Toteutusvaiheessa käynnistetään viisi pilottihanketta, joissa kehitetään esteettisesti toimivia, 
kestäviä ja osallistavia uusia ratkaisuja. https://ec.europa.eu/finland/news/bauhaus_210118_fi 
 
Suomi kannattaa EU:n yhteisiä sääntöjä verkkoalustoille 
Euroopan komissio on antanut kaksi säädösehdotusta, joiden tavoitteena on tehdä 
verkkoympäristöstä kuluttajille ja yrityksille turvallisempi ja oikeudenmukaisempi. Toinen 
ehdotetuista asetuksista koskee digitaalisia palveluita ja toinen digitaalisia markkinoita. Suomi 
tukee asetusehdotusten tavoitteita ja esittää tarkennuksia jatkovalmisteluun. 
https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/suomi-kannattaa-eu-n-yhteisia-saantoja-verkkoalustoille 
 
Kriisi yhdisti EU:n mutta entäpä elpymispaketti Vuosi koronapandemian puhkeamisen jälkeen 
Eurooppa käy yhä tiukkaa taistelua sitkeää virusta vastaan, mutta valoa on jo näkyvissä. Viime 
päivien hapuilusta huolimatta Eurooppa on voittamassa tämän koronasodan ja siirtymässä uuteen 
normaaliin. Koronakriisin jälkipyykkiä pestään vielä pitkään, mutta nyt jo voidaan esittää alustavia 
arvioita Euroopan unionin onnistumisesta ja tulevasta suunnasta. 
https://kauppakamari.fi/blogi/virtuaalivisiitilla-maailmalla-kriisi-yhdisti-jalleen-eun-mutta-entapa-elpymispaketti-2/ 

EU ei ole kirjanpitoharjoitus 
Kotimainen poliittinen keskustelu Euroopan unionista on aina lähtökohtaisesti ilahduttavaa. Mutta 
samalla toivoisi, että siinä ei syyllistyttyisi sellaiseen yksinkertaistamiseen, jossa iso kuva ja 
pääasiat unohtuvat. Ajankohtainen keskustelu Euroopan elpymisrahastosta, Suomen 
saannista siitä sekä mihin rahat käytämme, ovat itsessään toki erittäin tärkeitä aiheita.  
https://kauppakamari.fi/blogi/eu-ei-ole-kirjanpitoharjoitus/ 
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ALANKOMAAT 
 
Alankomaiden markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Vuoden 2020 alkaessa Alankomaat, Suomen neljänneksi suurin vientimaa ja Euroalueen 
kuudenneksi suurin talous, astui koronakriisiin hyvästä taloudellisesta tilanteesta. Ensimmäisen 
epidemia-aallon vaikutukset pysyivät muihin EU-maihin verrattuna varsin rajallisina. Alankomaiden 
hallitus varautui ajoissa toiseen aaltoon ja sen seurauksiin laajoin tukitoimin. Prioriteettiteemat, 
joissa näemme suurimmat markkinamahdollisuudet, ovat edelleen tulevina vuosina Alankomaiden 
energiatransitio ja kiertotalous. Vastuullisuus ja digitalisaatio teemoina kasvavat, samoin 
älyratkaisut mm. rakentamisen, asumisen, kaupunkisuunnittelun ja terveellisemmän elinympäristön 
ja hyvinvoinnin suunnittelussa. Brexit vahvistanee Alankomaiden asemaa jatkossa, millä on myös 
merkitystä maassa toimiville suomalaisyrityksille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/alankomaiden-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille 
 
BELGIA 
 
Belgian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen Belgian markkinoille on haasteellista puutteellisen 
kysynnän ja tarjonnan vuoksi. Belgian hallituksen muodostamista koskevissa poliittisissa 
keskusteluissa potentiaalisia aloja voisivat olla energia, liikkuvuus ja digitalisaatio, mutta 
konkreettiset aloitteet hallitukselta edelleen puuttuvat. Puolitoista vuotta vaalien jälkeen 
muodostettu hallitus on edelleen niin tuore, ettei mitään kauaskantoisia teollisia 
investointisuunnitelmia ja -päätöksiä ole tehty. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/belgian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
BULGARIA 
 
Bulgarian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
EU:n elvytyspaketista saatavaa rahoitusta tullaan käyttämään yhteiskunnan eri sektoreiden IT-
hankkeisiin ja digitalisointiin. Puhtaan ympäristöteknologian kysyntä tulee todennäköisesti 
kasvamaan. Koulutusviennin mahdollisuudet Bulgariaan kannattaisi selvittää tarkemmin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/bulgarian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
ESPANJA 
 
Espanjan hallitus aikoo elvyttää vuonna 2021 EU-varojen tuella historiallisen suureksi 
kasvatetulla budjetilla 
Espanjan pääministeri Pedro Sánchez esitteli 7.10. kansallisen elvytyssuunnitelman suuret linjat, 
jotka ohjaavat vuosina 2021–2023 EU:n elvytysvarojen käyttöä. Reilu kolmasosa (37 %) Espanjan 
odottamista lähes 72 mrd. euron varoista ohjataan vihreisiin investointeihin ja toinen kolmannes 
(33 %) digitalisaation edistämiseen. Kaksi muuta keskeistä elvytystä ohjaavaa toimintalinjaa ovat 
alueiden ja sukupolvien välisten sekä sukupuolten välisten taloudellisten erojen kurominen 
umpeen. Yksittäiset hankkeet kootaan 10 veturihankkeen alle. Hallitus julkisti 6.10. myös 
suuntaviivat vuoden 2021 valtion talousarviolle, jossa julkisen sektorin ns. menokatto on 
historiallisen suuri. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/espanjan-hallitus-aikoo-elvytt-c3-a4-c3-a4-vuonna-2021-eu-
varojen-tuella-historiallisen-suureksi-kasvatetulla-budjetilla/384951 
 
Espanjan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
COVID-19 tilanne on ajanut Espanjan talouden alamaihin. Espanja on yksi pahiten pandemiasta 
kärsineistä talouksista. Jos vuonna 2019 oltiin yhä kasvu-uralla, talouden odotetaan supistuvan 
tänä vuonna 10,5 % - 12,6 %. Vakava taloustilanne ja voimakas työttömyyden kasvu näkyvät 
kuluttajien luottamuksen heikkenemisenä ja kulutuksen laskuna. EU:n elpymisvaroista odotetaan 
lääkettä tilanteeseen. Potentiaalista kysynnän kasvua erityisesti voimakkaan julkisen tuen ansiosta 
on varsinkin ICT-alalla ja digitalisaatiossa muun muassa teollisuudessa, terveysalalla ja julkisissa 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/alankomaiden-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/belgian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/belgian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/bulgarian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/bulgarian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
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palveluissa. Suomi näyttäytyy näiden sektoreiden edelläkävijänä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/espanjan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
IRLANTI 
 
Irlannin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Irlanti on merkittävä datatalouden sekä IT-, lääke- ja terveysteknologian keskittymä, ja sektoreiden 
painoarvo nousee koronan myötä. Irlanti voi toimia ponnahduslautana yhteistyöhön 
yhdysvaltalaisfirmojen kanssa sekä jenkkimarkkinoille. Ilmasto on prioriteetti, ja uusiutuvaan 
energiaan, kestävään liikenteeseen, erit. sähköautoiluun, ja energiatehokkaaseen uus- ja 
korjausrakentamiseen panostetaan. Suomalaisyrityksille mahdollisuuksia energiasektorilla, mm. 
kaukolämmössä, älysähköverkoissa ja tuulivoimassa, sekä sähköautoiluinfrastruktuurissa. 
Koronakriisin myötä terveydenhuoltosektorin uudistaminen korostuu. Erityisesti terveydenhuollon 
digitalisaation ratkaisuille on kysyntää. Irlanti tarvitsee osaamista kestävässä maankäytössä, 
maataloudessa sekä metsänhoidossa saavuttaakseen ilmastotavoitteet. EUn elvytyspaketista 
Irlannille on tulossa 1,3 mrd. euroa. Keskeiset investointisektorit ovat: talouden digitalisointi, 
energia/hiilineutraalisuus; alueellisen liikenneverkoston kehittäminen (ml. rautatiet); asuntojen 
energiatehokkuuden parantaminen; turvesoiden perusparannus. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/irlannin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
 
ISLANTI 
 
Katsaus Islannin talouteen: vuosien menestystarina kääntyi lamaksi pandemian myötä – 
hallituksella hyvät edellytykset elvyttämiseen 
Pandemia koettelee Islannin taloutta ja sen kivijalkoja – turismia, kalastusta ja alumiinituotantoa – 
toden teolla. Lähes kymmenen vuotta kestänyt voimakas kasvubuumi antaa kuitenkin hallitukselle 
vahvat lääkkeet pandemiavaikutusten lieventämiseen. Tukipaketit ovat olleet ennätyksellisen 
suuria ja ensi vuoden budjettiesityksessä ennakoidut investointikohdennukset noussevat 
historiallisiksi. Hallitus aikoo elvyttää taloutta päättäväisesti sekä jättää joustovaraa tuleville vuosille 
pandemian mahdollisten pitkäaikaisvaikutusten lieventämiselle. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/katsaus-islannin-talouteen-vuosien-menestystarina-k-c3-a4-
c3-a4ntyi-lamaksi-pandemian-my-c3-b6t-c3-a4-hallituksella-hyv-c3-a4t-edellytykset-elvytt-c3-/384951 
 
Islannin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Islannissa rakennetaan uutta yliopistosairaalaa, joka valmistunee 2025–2026. Sen laitteistoon ja 
teknologiaan investoidaan n. 250 miljoonaa euroa. Edustusto selvittää Islannin mittavia, 
monivuotisia infrastruktuurihankkeita, ja millaista osaamista haetaan tulevan vuoden aikana. Myös 
ilmastotoimien tuomista markkinamahdollisuuksista tulevana vuonna otetaan selvää: v. 2020 
päivitetyssä ilmastostrategiassa povataan 287 miljoonan euron satsauksia 2020–2024. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/islannin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
ISO-BRITANNIA 
 
Ison-Britannian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Ison-Britannian on parannettava tuottavuuttaan korvatakseen EU-eron ja koronan negatiiviset 
taloudelliset vaikutukset. Maa investoi merkittävästi digitalisaatioon (5G ja laaja-kaistaverkot) ja 
uusiin teknologioihin ja pyrkii ensimmäisenä suurena taloutena hiilineutraalisuuteen 2050. Hallitus 
on ilmoittanut suurista (40) sairaalainvestoinneista, lämpöverkkoinvestoinneista ja tavoitteesta 
saada kaikkien UK-talouksien sähkö tuulivoimasta 2030 mennessä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ison-britannian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
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Ison-Britannian Green Industrial Revolution -elvytyssuunnitelma tarjoaa mahdollisuuksia 
suomalaisyrityksille 
Britannian pääministeri Boris Johnson julkaisi 18.11. UK:n 10-kohtaisen elvytyssuunnitelman. 
Tarkoituksena on rakentaa koronakriisin jälkeisestä UK:sta globaali keskus vihreälle teknologialle 
ja rahoitukselle sekä luoda perustaa tulevien vuosikymmenten talouskasvulle. Toimet myös 
korostavat UK:n roolia tulevan Glasgow'ssa pidettävän YK:n ilmastokonferenssi COP26:n 
puheenjohtajana. Suunnitelma pitää sisällään tuulivoimatavoitteen lisäksi energiaan, liikenteeseen 
(bensa-autojen myyntikielto v. 2035), luontoon ja innovatiivisiin teknologioihin liittyviä tavoitteita. 
Mukana on myös suunnitelma lisäydinvoiman rakentamisesta. Team Finland – näkökulmasta UK:n 
elvytyspaketti tarjoaa mahdollisuuksia: esimerkiksi energiatehokkuus (ml. kaukolämpö), sähköautot 
ja digitaaliset ratkaisut ovat jo nyt UK:n TF-verkoston työssä esillä. Suunnitelman myötä 
mahdollisuuksia on vielä enemmän. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ison-britannian-green-industrial-revolution-
elvytyssuunnitelma-tarjoaa-mahdollisuuksia-suomalaisyrityksille/384951 
 
Brexit tuo kasan kysymysmerkkejä finanssialan EU-sääntelyyn 
Finanssipalvelut eivät ole mukana EU:n ja Britannian jouluaattona tekemässä kauppa- ja 
yhteistyösopimuksessa. Britannian finanssimarkkinoilla on ollut merkittävä rooli EU:n 
finanssiyhtiöiden rahoitusjärjestelyissä ja palveluiden infrastruktuurissa. 
https://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Brexit-tuo-kysymysmerkkeja-finanssialan-EU-s%C3%A4%C3%A4ntelyyn.aspx 
 
Brexitin vaikutukset yrityksiin 
EU ja Britannia saivat 24.12.2020 päätökseen neuvottelut kauppa- ja yhteistyösopimuksesta sekä 
sitä täydentävistä tietoturvaa ja ydinenergia-alan yhteistyötä koskevista sopimuksista. Sopimusta 
sovelletaan 1.1.2021 lähtien. 
Moni asia muuttui, kun Britannia erosi EU:n sisämarkkinoilta ja tulliunionista 1.1.2021. EU ja 
Britannia eriytyivät kahdeksi eri sääntely- ja oikeusalueeksi. EU:n ja Britannia uusi suhde on 
selvästi aiempaa etäisempi, mikä tarkoittaa muun muassa paperityön lisääntymistä sekä uusia 
kustannuksia kaupan käynnissä EU:n ja Britannian välillä. Vaikka kauppa- ja yhteistyösopimus on 
kattava ja se tarjoaa muun muassa tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn osapuolten markkinoille 
tietyille tuotteille, sopimus ei korvaa sisämarkkinoita. Tavaroiden, palveluiden, ihmisten ja 
pääomien vapaa liikkuvuus lakkaa 1.1.2021 lähtien. Kaupan käyntiin EU:n ja Britannian välillä 
seuraa näin ollen merkittäviä muutoksia sopimuksen aikaansaamisesta huolimatta. 
https://vnk.fi/brexitin-vaikutukset-yrityksiin 
 
Brexitin vaikutukset työ- ja elinkeinoelämään 
Moni asia muuttui, kun Britannian EU-ero astui täysimääräisenä voimaan 1.1.2021. Vaikutukset 
näkyvät myös suomalaisten sekä Suomessa toimivien yritysten elämässä. Unionin ja Britannian 
uusi suhde on selvästi aiempaa etäisempi. https://tem.fi/brexit-tem 
 
Brexitin vaikutukset työ- ja elinkeinoelämään   
Britannian EU-ero astui täysimääräisenä voimaan 1.1.2021. Britannian ja Euroopan komission 
24.12.2020 sopimaa kauppa- ja yhteistyösopimusta sekä sitä täydentäviä tietoturvaa ja 
ydinenergia-alan yhteistyöstä koskevia sopimuksia on sovellettu väliaikaisesti vuoden alusta 
lähtien. Sopimukset tulee vielä saattaa lopullisesti voimaan, mutta väliaikaisella soveltamisella 
vältetään sopimukseton tila. Britannian EU-erolla eli brexitillä on monia vaikutuksia työ- ja 
elinkeinoelämään. https://tem.fi/brexit-tem 
 
Kuuden ekosysteemitoimijan keskeiset opit 
Innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien merkitys kansallisen ja kansainvälisen verkottumisen ja 
kehittämisen välineinä on noussut elinkeino- ja innovaatiopolitiikan keskiöön. Teknologisten ja 
muiden osaamisvahvuuksien lisäksi Suomella on vahvat perinteet yritysten, tutkimuksen ja muiden 
innovaatiotoimijoiden yhteistyöstä. 
Linkin takana joulukuussa järjestetyn "Mitä pitäisi tietää ekosysteemeistä?” -paneelin osallistujien 
näkemyksiä ekosysteemityöstä. https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/1016/173/44b51efd3e9b515a5fbc7b45a4852950 
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Tullin blogi https://tulli.fi/tietoa-tullista/ajankohtaista/blogi 
Tavarakauppa Ison-Britannian kanssa ei ole enää vapaata 
Euroopan yhdentyminen sai särön, kun Iso-Britannia vuodenvaihteessa poistui Euroopan unionin 
sisämarkkinoilta ja tulliliitosta. Tämän myötä tavaroiden vapaa liikkuvuus EU:n ja Ison-Britannian 
välillä päättyi. 
Sisämarkkinat tarkoittavat tavaroiden vapaata liikkumista alueen sisällä, jolloin jäsenvaltioiden 
välisessä kaupassa ei ole esteitä. EU-maiden välisessä tavarakaupassa tavaroita ei tullata, vaan 
ne ovat EU:n sisällä ns. vapaassa liikkeessä. Iso-Britannia ei kuulu enää vuonna 2021 EU:n 
sisämarkkinaan, joten EU-maiden ja Ison-Britannian välisessä tavarakaupassa tavarat täytyy 
tullata.  
Kaupankäynti EU:n ja Ison-Britannian välillä ei ole enää täysin vapaata, mutta ehtoihin on sovittu 
joitain lievennyksiä. Pitkien neuvottelujen jälkeen EU:n komissio ja Iso-Britannia hyväksyivät 24. 
joulukuuta 2020 kauppa- ja yhteistyösopimuksen (1), jota sovelletaan väliaikaisesti. Sopimuksen 
mukaan Iso-Britannian-kaupassa noudatetaan samoja sääntöjä, rajoituksia ja tullimuodollisuuksia 
kuin muidenkin EU:n ulkopuolisten maiden eli niin sanottujen kolmansien maiden kanssa. 
Tavarasta annetaan tuonti- ja vienti-ilmoitukset sekä saapumisen ja poistumisen 
turvatietoilmoitukset, suunnasta riippuen joko Britannian tullille tai EU-tullille. Tavaroille vaaditaan 
tulli-ilmoittamisessa myös todistuksia ja lupia, jotka yhdessä aiheuttavat paljon hallinnollista 
lisätyötä. Britannian tullin arvion mukaan lisäkustannuksia yrityksille tulee jopa 15 miljardia puntaa 
(2) vuodessa. 
https://tulli.fi/tietoa-tullista/ajankohtaista/blogi/-/blogs/tavarakauppa-ison-britannian-kanssa-ei-ole-enaa-vapaata 
 
Rules of origin for goods moving between the UK and EU 
https://www.gov.uk/government/publications/rules-of-origin-for-goods-moving-between-the-uk-and-eu 

Kauppa- ja yhteistyösopimus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä - EU:n Virallisessa lehdessä 
https://bit.ly/39urPu9  

Brexit ja etuuskohtelu https://tulli.fi/tietoa-tullista/ajankohtaista/brexit-tiedotteet 
 
Isosta-Britanniasta tuotavan puisen pakkausmateriaalin pitää olla ISPM 15 -käsiteltyä ja merkittyä 
1.1.2021 lähtien. Huom. Vaatimus ei koske Pohjois-Irlantia, ainoastaan Isoa-Britanniaa eli 
Englantia, Skotlantia ja Walesia. https://bit.ly/2WV4sE2 

Tuojalla on erityinen vastuu, kun Britannian alkuperätuotteille haetaan tullietuuskohtelua tuojan 
tiedon perusteella  
https://tulli.fi/-/tuojalla-on-erityinen-vastuu-kun-britannian-alkuperatuotteille-haetaan-tullietuuskohtelua-tuojan-tiedon-perusteella  
 
Valtioneuvosto tukee komission ehdotusta Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta 
Valtioneuvosto on vahvistanut myönteisen kannan Euroopan komission ehdotukseen Brexit-
mukautusvarauksesta. Varauksesta annettaisiin tukea haitallisten vaikutusten torjumiseksi 
erityisesti niille jäsenvaltioille, alueille ja toimialoille, joihin Britannian EU:sta eroaminen vaikuttaa 
pahimmin. https://tem.fi/-/valtioneuvosto-tukee-komission-ehdotusta-brexit-mukautusvarauksen-perustamisesta 
 
 
ITALIA 
 
Italian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Italia on G7-talous, jonka talouden ennakoidaan kasvavan 6 % ensi vuonna. Se on Euroopan 
toiseksi suurin valmistavan teollisuuden maa myös koronapandemian aikana. Maan teollisuus 
tarvitsee kuitenkin modernia teknologiaa säilyttääkseen kilpailukykynsä, mihin suomalaisyrityksillä 
on tarjottavaa. Italia on EU:n elpymisvälineen suurin edunsaaja – digitalisaatio synnyttää uusia 
tarpeita. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/italian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 
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ITÄVALTA 
 
Itävallan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Itävalta on vaativa markkina-alue. Se on usealla alalla kuten metsäteollisuudessa, Suomen 
kilpailija. Itävallan yrityskenttä koostuu pääosin pk-sektorista. Suomalaisten yritysten on hyvä 
valmistautua huolellisesti hakeutuessaan Itävaltaan. EU:n elpymispaketti sekä Itävallan energia-, 
digitalisaatio- ja ilmastohankkeet voivat tarjota mahdollisuuksia Suomelle. Wienissä toimii myös 
YK:n alaisia erityisjärjestöjä, joista erityisesti UNIDO/YK:n teollistamisjärjestö on kiinnostava 
suomalaisten yritysten kannalta. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/it-c3-a4vallan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
KOSOVO 

Kosovon markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille   
Tällä hetkellä koronan seurauksena kysyntä, kuten talouden kehitys on erittäin heikkoa Kosovossa. 
BKT:n arvellaan laskevan 6 prosenttia tänä vuonna ja ehkä kasvavan neljä prosenttia ensi vuonna. 
Suurin potentiaalinen mahdollisuus suomalaisyritykselle on EU:n Länsi-Balkanin investointipaketti, 
jossa on EU-rahoitusta jopa 9 miljardia euroa. Nyt olisi tärkeää löytää yritysryppäät Suomesta, 
jotka voisivat osallistua näihin IPA III mukanaan tuomiin investointeihin ja avustaa yrityksiä 
tarjouskilpailujen haussa. Investointisuunnitelman tärkeimmät alueet ovat kestävä liikenne, puhdas 
energia, ympäristö ja ilmasto, digitaalinen tulevaisuus, yksityinen sektori ja inhimillinen pääoma. 
Nämä ovat myös alueita, joilla suomalaisilla on paljon osaamista. Kosovossa yhä jatkuva 
rakennusbuumi tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi hisseille, nostureille, jäteastioille ja vaikkapa 
suomalaisille saunoille. https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kosovon-
markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951  

KREIKKA 
 
Kreikan energiasektorille odotettavissa huomattavia investointeja 
Seuraavan kymmenen vuoden aikana on Kreikan energiasektorille tiedossa arviolta 45 mrd. EUR 
edestä investointeja. Eniten investointeja odotetaan kohdistuvan uusiutuviin energialähteisiin (15,1 
mrd.), energiatehokkuuden parantamiseen (11 mrd.), sähköverkon laajentamiseen (5,6 mrd.), 
maakaasun jakeluverkon laajentamiseen ja nestekaasun varastointiin (3,3 mrd.), uusiin 
sähköntuotantoyksiköihin (3 mrd.) sekä öljyn jalostukseen ja kauppaan (2 mrd.). Öljyn etsintä- ja 
poraustoimintaan odotettujen 5 mrd. EUR investointien kohtalo riippuu pitkälti öljyn hinnan 
kehityksestä. Osa energian infrastruktuuri-investoinneista saadaan rahoitettua EU:n Elvytyspaketin 
varoista. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kreikan-energiasektorille-odotettavissa-huomattavia-
investointeja/384951 
 
Kreikan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Kreikan talouden tärkeimpiä kasvumoottoreita tulevat olemaan ensi vuonna yritysten liiketoiminnan 
ja valtionhallinnon digitalisointi, energiasektorin viherryttäminen uusiutuvilla energialähteillä ja 
liikenteen sähköistämisen kautta, jätehuollon modernisointi ja jätteiden hyödyntäminen energiaksi. 
Kreikka on saamassa Elvytysrahastosta 16,5 mrd. EUR tukia ja 12,5 mrd. EUR halpakorkoisia 
lainoja. Merenkulku ja satamien yksityistämiset voivat myös tarjota mahdollisuuksia suomalaiselle 
osaamiselle. Mahdolliset uudet teolliset investoinnit odottavat kasvustrategian valmistumista. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kreikan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
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KROATIA JA BOSNIA-HERTSEGOVINA  
 
Kroatian ja Bosnia-Hertsegovinan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille  
Jätteenkäsittely- ja energiaratkaisut, terveysteknologia, digitalisaatio ja koulutusvienti tarjoavat 
kysyntälähtöisesti lupaavimmat mahdollisuudet suomalaisyrityksille Kroatiassa. 
Hankerahoitusikkuna aukeaa EU:n elpymispaketin myötä – suhteessa BKT:hen Kroatia on suurin 
avustusten saaja. Kansallinen elpymissuunnitelma on edelleen tekeillä, mutta merkittävimmät 
lähitulevaisuuden investoinnit liittyvät rautatieverkoston modernisointiin ja Zagrebin maaliskuisten 
maanjäristystuhojen korjausinvestointeihin. Tällä hetkellä terveydenhuollon digitalisaatio ja 
tekoälyn logistiset ratkaisut ovat paikallisten pk-yritysten T&K-toiminnan ytimessä. Twinning-
yhteistyö taas on sekä Suomen että Kroatian intresseissä: FI-HR -asiantuntijakonsortiot Länsi-
Balkanin maissa tarjoavat alustan markkinoida laajemmin suomalaista osaamista. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kroatian-ja-bosnia-hertsegovinan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951  

Kroatian elpymissuunnitelma elää kriisistä toiseen ja kolmanteen 
Odotukset Eurooppaa ja EU:n elpymispakettia kohtaan ovat Kroatiassa korkealla. Suhteessa 
bruttokansantuotteeseen kyseessä on suurin NGEU-elpymisvälineen hyötyjävaltio. Rahanreikää 
Kroatiassa kirjaimellisesti riittää, sillä koronapandemian lisäksi maata koetteli kaksi tuhoisaa 
maanjäristystä vuonna 2020. Elpymissuunnitelman luonnostelu on täten elänyt omaa elämäänsä ja 
koronapaperia kirjoitetaan komission suostumuksella myös maanjäristystaustoja vasten. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kroatian-elpymissuunnitelma-el-c3-a4-c3-a4-kriisist-c3-a4-
toiseen-ja-kolmanteen/384951 
 
 
KYPROS 
 
Kyproksen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
EU:n elpymissuunnitelman yhden miljardin potilla ja Kyprokselle MFF-paketista suunnattavalle 
1,45 miljardin euron summalle riittää käyttöä. Kypros aikoo niiden avulla ottaa yhteiskunnallisia 
jättiaskelia, joissa suomalaisyritysten kannattaisi olla myös mukana. Kyproksella pieni on kaunista, 
mikä sopii suomalaisille yrityksille hyvin. Suunnitelmia laaditaan vauhdilla, nopeasti reagoivat ovat 
etusijalla. Kypros vahvistaa terveydenhuoltokapasiteettiaan, uudistaa koulutusjärjestelmänsä ja 
oikeuslaitoksensa, muuttaa rakennuskantansa energiatehokkaaksi, digitalisoi julkiset palvelut, 
vahvistaa IT-sektoria ja siirtyy nopeisiin laajakaistoihin, asentaa hiilikuitukapselit kaikkialle ja siirtyy 
5 G:hen. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kyproksen-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
LATVIA 

Latvian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille  
Latvia panostaa tulevina vuosina alue-, terveydenhuolto- ja koulutusuudistuksiinsa, mutta myös 
digi- ja ilmastotransitioon. Latvia pyrkii käyttämään EU:n koronaelpymisrahoitusta (maa saanee 
vastikkeetonta elpymisrahaa noin 2,5 mrd. €; tämä tekee yhdessä EU:n monivuotisen 
rahoituskehyskausi 2021–2027:n rahoituksen kanssa yht. 10,5 mrd. €) käynnissä oleviin 
uudistuksiin, mutta rahoitus tuo mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille lisäksi mm. kestävässä 
energiantuotannossa, julkisen liikenteen kehittämisessä, jätehuollossa, kestävän 
metsäteollisuuden ja kiertotalouden kehittämisessä. Myös 5G-ratkaisut teollisessa tuotannossa 
kiinnostavat. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/latvian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 
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LIETTUA 
 
Liettuan talouden uudistusohjelma lupaa mittavia investointeja 
Liettua julkaisi kesällä 2020 puolitoistavuotisen investointisuunnitelman taloutensa 
modernisoimiseksi ja elvyttämiseksi. Investointeja kaavaillaan yhteensä 6,3 miljardin edestä, joista 
uusia aloitteita 2,2 miljardin euron edestä. Haut rahoituksen saamiseksi avautuvat lähikuukausien 
aikana. Sijoituksia ohjataan pääasiassa seuraaville aloille: inhimillinen pääoma, digitaalinen talous, 
innovaatiot ja tutkimus, talouden infrastruktuuri sekä ilmastonmuutos ja energia. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/liettuan-talouden-uudistusohjelma-lupaa-mittavia-
investointeja/384951 
 
Liettuan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Biotieteet on nouseva, korkean arvolisän toimiala, johon Liettua panostaa. Alalla on potentiaalia 
lisäyhteistyölle suomalaisten kanssa. Elpymispaketin investointeja suunnataan erityisesti 
kuljetusalan muodonmuutokseen päästöjen vähentämiseksi, ml. toisen sukupolven 
biopolttoaineiden kehittämiseen. Liettua sijoittaa vuonna 2021 myös koulutukseen, digitaaliseen 
talouteen (vihreän innovaation laboratorio) sekä terveysinnovaatioiden edistämiseen. Tärkeä 
yksittäinen hanke on Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstä poisto. Suomalaisilla on tähän 
vaadittavaa asiantuntemusta. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/liettuan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
MALTA 
 
Maltan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Malta on avotalous, jonka finanssisektori on moninkertainen maan BKT:seen nähden. Maltan 
salliva sääntely-ympäristö tarjoaa suomalaisyrityksille englantia puhuvan testimarkkinan, jossa voi 
pilotoida uusiin teknologioihin (kuten tekoälyyn) perustuvia tuotteita ja palveluja. Suomalainen 
koulutusvienti Maltalle jatkuu. Maltalta voi Euroopan lisäksi ponnistaa Pohjois-Afrikan markkinoille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/maltan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 
 
MOLDOVA 
 
Twinning: Korona kirittää koulutusalan yhteistyötä Moldovassa 
Koronaviruspandemia on viime keväästä alkaen asettanut käynnissä olevat Twinning-hankkeet 
uuteen tilanteeseen, jossa toimintaa on pitänyt siirtää digikanaviin ja suunnitella kokonaan 
uudelleen. Monissa tapauksissa korona on johtanut myös hankkeiden väliaikaisiin keskeyttämisiin. 
Yksi tällaisista esimerkeistä on Moldovassa jatkuva koulutusalan Twinning-hanke, jota Suomi 
toteuttaa yhdessä Viron ja Liettuan kanssa. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/twinning-korona-kiritt-c3-a4-c3-a4-koulutusalan-yhteisty-c3-b6t-c3-a4-
moldovassa 
 
NORJA 
 
Norjan hallitus julkisti kaikkien aikojen ilmastobudjetin – vihreille ratkaisuille kysyntää 
Öljyrahasto auttaa Norjan talouden jaloilleen koronakriisin jälkeen Norjan talous nousee 
koronakriisistä nopeammin kuin keväällä uskottiin. Öljyrahastosta nostettuja varoja käytetään tänä 
vuonna ennätysmäärä budjetin alijäämän paikkaamiseen, mutta normaalitaso saavutetaan jo ensi 
vuonna. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/norjan-hallitus-julkisti-kaikkien-aikojen-ilmastobudjetin-
vihreille-ratkaisuille-kysynt-c3-a4-c3-a4/384951 
 
Norjan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Norjalla ja Suomella on samat haasteet – vihreän muutoksen läpivieminen ja väestön 
vanheneminen. Haasteet tarjoavat kuitenkin suuria mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Kysyntää 
on erityisesti ilmasto- ja ympäristöystävälliselle teknologialle, biopolttoaineille, 
kiertotalousosaamiselle, uusiutuvalle energialle, vihreälle merenkululle ja terveydenhuollon 
ratkaisuille. Hallituksen tuoreessa budjettiesityksessä suunnataan 1,5 mrd. NOK (138 milj. €) 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/liettuan-talouden-uudistusohjelma-lupaa-mittavia-investointeja/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/liettuan-talouden-uudistusohjelma-lupaa-mittavia-investointeja/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/maltan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/twinning-korona-kiritt-c3-a4-c3-a4-koulutusalan-yhteisty-c3-b6t-c3-a4-moldovassa
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/twinning-korona-kiritt-c3-a4-c3-a4-koulutusalan-yhteisty-c3-b6t-c3-a4-moldovassa
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/norjan-hallitus-julkisti-kaikkien-aikojen-ilmastobudjetin-vihreille-ratkaisuille-kysynt-c3-a4-c3-a4/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/norjan-hallitus-julkisti-kaikkien-aikojen-ilmastobudjetin-vihreille-ratkaisuille-kysynt-c3-a4-c3-a4/384951
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julkisen sektorin digitalisaatioon. Tuomioistuimet, valtion tievirasto ja erityisesti terveydenhuolto 
saavat osansa digitalisaatiokruunuista. Infrastruktuuri saa myös lisäkruunuja koronaelvytyksen 
ansiosta – useita tiehankkeita ja rautateiden rakennus- ja kunnostustöitä luvassa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/norjan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 
 
Norja haluaa stimuloida päästöleikkauksia ja ympäristöystävällisen teknologian 
käyttöönottoa C02-maksujen nostolla 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/norja-haluaa-stimuloida-p-c3-a4-c3-a4st-c3-b6leikkauksia-
ja-ymp-c3-a4rist-c3-b6yst-c3-a4v-c3-a4llisen-teknologian-k-c3-a4ytt-c3-b6-c3-b6nottoa-c02-mak/384951        

PORTUGALI 
 
Portugalin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Katse kannattaa lähivuosina kiinnittää EU:n elpymistukivälineen vauhdittamiin kasvusektoreihin. 
Portugali investoi vahvasti vihreään siirtymään, painottaen kestäviä liikennereformeja, bio- ja 
kiertotaloutta, teollisuuden hiilineutraalisuustavoitetta, energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä. Toinen elpymissuunnitelman investointikärki liittyy yhteiskunnan digivalmiuksien 
vahvistamiseen ja kolmas terveys- ja sosiaalisektorien vahvistamistaan. Huomattavia 
infrastruktuuri-investointeja tullaan tekemään mm. satamiin, rautateihin ja kaivosteollisuuteen. 
Portugalista avautuu mittavat markkinat myös maailman muille portugalinkielisille alueille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/portugalin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
Lissabonin metroa laajennetaan — rahoitusta tulevasta elpymissuunnitelmasta 
Lissabonin metroverkoston laajennusta rahoitetaan maan elpymispaketista 554 miljoonalla eurolla. 
Tällä tavoin Portugali pyrkii edistämään kestävämpää liikennettä ja tukemaan ilmastosiirtymää. 
Uudet hankkeet alkavat ensi vuonna ja kestävät ainakin vuoteen 2027 asti. Elpymispaketilla 
rahoitettujen hankkeiden kilpailutukset aukeavat vuosien 2021 ja 2022 aikana. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/lissabonin-metroa-laajennetaan-rahoitusta-tulevasta-
elpymissuunnitelmasta/384951 
 
PUOLA 
 
Puolan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
EU:n viidenneksi suurimman jäsenmaan Puolan talouskasvuksi ennustetaan 4,3 % vuodelle 2021. 
Kasvua siivittävät varsinkin EU-rahoitteiset investoinnit, sillä Puola tulee samaan yksistään EU:n 
elvytyspaketista 22 miljardia € vuosina 2021–2023. Elvytyspaketin investointien odotetaan 
kohdentuvan erityisesti terveydenhuoltoon sekä vihreään siirtymään. Puola suunnittelee 
merkittäviä investointeja mm. tuulivoimapuistoihin ja ydinenergiaan. Em. sektoreiden ohella 
markkinapotentiaalia suomalaisille yrityksille tarjoavat myös digitalisaatio, meriteollisuus ja 
logistiikka, teollinen valmistus, e-commerce sekä akkuteollisuus. Puola tarjoaa yrityksille keskeisen 
sijannin EU:n sisämarkkinoilla, joustavat työmarkkinat sekä hyvin koulutetun työvoiman. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/puolan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 
 
Puolan talous tähtää pandemian jälkeiseen kasvuun 
Puola selvisi pandemiavuodesta monia EU-maita pienemmin vaurion niin BKT:n kuin työllisyyden 
osalta. Yritystukien antajana Puola sijoittui EU-maiden viiden kärkeen, pääroolissa olivat pienet ja 
keskisuuret yritykset ja työllisyyden turvaaminen. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/puolan-talous-t-c3-a4ht-c3-a4-c3-a4-pandemian-j-c3-
a4lkeiseen-kasvuun/384951 
 
 
 
RANSKA 
 
Ranskan kansallinen elpymissuunnitelma julkaistiin syyskuussa: 100 miljardia euroa 
vihreään siirtymään, yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja sosiaaliseen koheesioon 
Ranskan talouteen haetaan lisää potkua jatkamalla massiivista elvytystä koronakriisistä 
nousemiseksi. Syyskuussa julkaistiin uusi 100 miljardin euron elpymissuunnitelma "France 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/norjan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/portugalin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/portugalin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/lissabonin-metroa-laajennetaan-rahoitusta-tulevasta-elpymissuunnitelmasta/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/lissabonin-metroa-laajennetaan-rahoitusta-tulevasta-elpymissuunnitelmasta/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/puolan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
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Relance" jo aiemmin ilmoitettujen noin 470 miljardin euron tukien jatkoksi. Elpymissuunnitelmasta 
noin 40 miljardia euroa saadaan EU:n kautta. Ranska onkin EU:n elpymisvälineen kolmanneksi 
suurin saaja Italian ja Espanjan jälkeen. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranskan-kansallinen-elpymissuunnitelma-julkaistiin-
syyskuussa-100-miljardia-euroa-vihre-c3-a4-c3-a4n-siirtym-c3-a4-c3-a4n-yritysten-kilpailukyvyn-para/384951 
 
Ranskan budjettiesitys vuodelle 2021: vihreän elpymisen edellytyksiä ja velan hallintaa 
Ranskan 490 miljardin euron talousarvioehdotus vuodelle 2021 on leimallisesti elvytysbudjetti, joka 
panee täytäntöön maan elpymissuunnitelmaa: ekologista ja digitaalista siirtymää, solidaarisuutta ja 
kilpailukykyä. Koronavirusepidemian vuoksi romukoppaan ovat lentäneet aiemmat julkisen 
talouden tasapainottamista koskeneet tavoitteet, mutta ei huolellisen taloudenpidon ohjenuora. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranskan-budjettiesitys-vuodelle-2021-vihre-c3-a4n-
elpymisen-edellytyksi-c3-a4-ja-velan-hallintaa/384951 
 
Ranskan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Ranskan markkina on maailman seitsemänneksi suurin talous ja kolmanneksi suurin Euroopassa. 
Maan johto on sitoutunut jatkamaan uudistuksia kilpailukyvyn parantamiseksi ja talouskasvun 
lisäämiseksi. 100 miljardin euron kansallinen elpymissuunnitelma tähtää talouden ekologisen ja 
digitaalisen siirtymän nopeuttamiseen. Suuria teollisia investointeja on luvassa muun muassa 
tulevaisuuden teknologioihin ja hiilettömiin energiamuotoihin mukaan lukien vihreän vedyn 
sovellusten kehittäminen. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranskan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 

Markkinamahdollisuuksia Ranskassa: teollinen yhteistyö terveyskysymyksissä Ranska ajaa 
terveysalan strategisen autonomian vahvistamista teollisuuspolitiikan keinoin. Se toivoo 
innovatiivisten terveystuotteiden ja teollisten prosessien käyttöönoton edistämistä. Ranskalaisten ja 
suomalaisten toimijoiden verkottaminen samoin kuin tekoäly-yhteistyön vieminen seuraavalle 
tasolle voi tarjota markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, EU:n elpymisvälineen 
rahoitusta unohtamatta. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/markkinamahdollisuuksia-ranskassa-teollinen-yhteisty-c3-
b6-terveyskysymyksiss-c3-a4/384951 

ROMANIA 
 
Romania-opas on ilmestynyt osoitteessa  
https://finlandabroad.fi/documents/3770888/0/doing-business-in-romania.pdf 

Romanian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Romanian talous on kasvanut vahvasti viime vuosina (4,1 % v. 2019), ja vaikka koronakriisi 
pudottikin bruttokansantuotetta v. 2020, vuodelle 2021 odotetaan uutta kasvua. BKT:n kasvua 
nostivat erityisesti kotitalouksien kulutus, maatalous ja IT-sektori, joka on Romaniassa vahva. 
Talous nojaa palvelusektoriin (58 % BKT:sta), mutta myös teollisuuteen (28 %), suurimpina 
teollisuussektoreina autoteollisuus ja siihen linkittyvä metalliteollisuus. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/romanian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
Romanian liiketoimintaympäristö 
Romanian talous on kasvanut vahvasti viime vuosina (4,1 % v. 2019), ja vaikka koronakriisi 
pudottikin bruttokansantuotetta v. 2020, vuodelle 2021 odotetaan uutta kasvua. BKT:n kasvua 
nostivat erityisesti kotitalouksien kulutus, maatalous ja IT-sektori, joka on Romaniassa vahva. 
Nykyinen hallitus myös pyrkii uudistamaan taloutta kuluttajavetoisesta investointivetoiseksi. 
Romania on monella tapaa houkutteleva liiketoimintaympäristö: siellä on saatavilla koulutettua 
työvoimaa, maassa on nopeat internetyhteydet, ja matalat liiketoiminnan kustannukset. Romanian 
etuja ovat myös sisämarkkinat ja sen sijainti EU:n, itäisen Euroopan ja Lähi-idän risteyksessä. 
Romanialla on mahdollisuus seuraavien vuosien aikana saada EU:lta n. 79 miljardia euroa 
monivuotisen talouskehyksen ja elpymisrahaston kautta, mikä tarjoaa lisämahdollisuuksia 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranskan-kansallinen-elpymissuunnitelma-julkaistiin-syyskuussa-100-miljardia-euroa-vihre-c3-a4-c3-a4n-siirtym-c3-a4-c3-a4n-yritysten-kilpailukyvyn-para/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranskan-kansallinen-elpymissuunnitelma-julkaistiin-syyskuussa-100-miljardia-euroa-vihre-c3-a4-c3-a4n-siirtym-c3-a4-c3-a4n-yritysten-kilpailukyvyn-para/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranskan-budjettiesitys-vuodelle-2021-vihre-c3-a4n-elpymisen-edellytyksi-c3-a4-ja-velan-hallintaa/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranskan-budjettiesitys-vuodelle-2021-vihre-c3-a4n-elpymisen-edellytyksi-c3-a4-ja-velan-hallintaa/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranskan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ranskan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://finlandabroad.fi/documents/3770888/0/doing-business-in-romania.pdf
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/romanian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/romanian-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951
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yritystoiminnalle. Suomalaisyrityksille kiinnostavia mahdollisuuksia voi löytyä esimerkiksi 
kiertotaloudesta, jätehuollosta ja muusta cleantechistä, metsätaloudesta, energiasektorilta, 5G-
verkkojen rakentamisesta, kyberturvallisuudesta ja digitalisaatiosta, autoteollisuuden ratkaisuista, 
sähköautoinfrastruktuurista ja terveysteknologiasta. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/romanian-liiketoimintaymp-c3-a4rist-c3-b6/384951 
 
 
RUOTSI 
 
Pandemia luo uusia mahdollisuuksia koulutusviennille Ruotsiin 
Ruotsalainen koulutusjärjestelmä saa uutta nostetta digitalisaatiosta. Lisäksi hallitus on kiinnittänyt 
erityistä huomiota osaamisen parantamiseen ja eriarvoistumisen kitkemiseen. Koronavirus on 
muuttanut koulutusviennin nykyistä kenttää, mutta myös tulevaisuutta. Suomen mahdollisuuksia on 
erityisesti digitalisaatio, mutta myös esimerkiksi varhaiskasvatusmallien lisensointi. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/pandemia-luo-uusia-mahdollisuuksia-koulutusviennille-
ruotsiin/384951 
 
Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö vaatii poliittista yhteistoimintakykyä 
Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö on vuonna 2020 saavuttanut uusia tasoja. Ruotsin 
valtiopäivät hyväksyi syyskuun alussa lain operationaalisen sotilaallisen avun antamisesta ja 
vastaanottamisesta maiden välisessä puolustusyhteistyössä. Vaikka Suomen ja Ruotsin strategiset 
kulttuurit, päätöksentekojärjestelmät ja sotilaallista avunantoa koskeva lainsäädäntö eivät ole 
täysin yhteneväiset, maiden liittoutumattomuus, samanlaiset uhkakuvat ja jaettu näkemys 
turvallisuusympäristön tilasta helpottavat yhteistyötä. Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Briefing 
Paper pureutuu Suomen ja Ruotsin syvenevään puolustusyhteistyöhön hallinnon ja päätöksenteon 
näkökulmasta. Julkaisun ovat kirjoittaneet vanhempi tutkija Matti Pesu ja tutkija Tuomas Iso-
Markku instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmasta. Kirjoittajat toteavat tekstissään, että 
vaikka puolustusvoimien yhteistoimintakyky on keskeinen edellytys kahdenväliselle 
puolustusyhteistyölle, Suomen ja Ruotsin tulisi olla yhteistoimintakykyisiä myös strategisella 
tasolla. Pidemmällä aikavälillä molempien maiden tulisi juurruttaa strategisiin kulttuureihinsa ajatus 
siitä, että naapurimaa on puolustamisen arvoinen. 
Julkaisun voi lukea ja ladata instituutin verkkosivuilta. 

Amazon kurottaa Pohjoismaiden kasvaville verkkomarkkinoille 
Verkkojätti Amazon avaa palvelunsa Ruotsiin. Tarkoitus on laajentaa sieltä kaikkiin Pohjoismaihin, 
missä verkkokaupat valtaavat yhä suurempaa markkina-alaa. Lanseeraus merkitsee tilaisuutta 
myös suomalaisille yrityksille. Tarjolla on näkyvyyttä ja mahdollisuuksia markkinoiden 
laajentamiseen. Liikekumppanina Amazon on kuitenkin haastava ja kannattaa siksi tuntea hyvin. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/amazon-kurottaa-pohjoismaiden-kasvaville-
verkkomarkkinoille/384951 
https://www.marketopportunities.fi/home/2020/amazon-kurottaa-pohjoismaiden-kasvaville-verkkomarkkinoille/?type=country-outlook 

Ruotsin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Ruotsin taloudella menee yhä hyvin ja Suomen arvostus kauppakumppanina ja investointikohteena 
on erinomainen. Pandemia on tuonut perinteisten alojen rinnalle uusia mahdollisuuksia etenkin IT-, 
terveys- ja ympäristösektoreilla. Ruotsi jatkaa investointejaan infrastruktuuriin ja rakentamiseen. 
Palvelusektorin mahdollisuudet kasvussa. Lähetystö, Business Finland ja kauppakamari ovat 
valmiita tukemaan yrityksiä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ruotsin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille 
 
 
SAKSA 
 
Saksan liittohallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2021: miljardituet taloudelle, 
työnantajille ja terveyssektorille sekä tulevaisuuden investointeihin 
Saksa allokoi 413,3 miljardia euroa ensi vuodelle etenkin talouden, työnantajien ja terveyssektorin 
tukemiseen. Budjetti on koronalisästä huolimatta jopa viidenneksen pienempi kuin tämän vuoden 

https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/pandemia-luo-uusia-mahdollisuuksia-koulutusviennille-ruotsiin/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/pandemia-luo-uusia-mahdollisuuksia-koulutusviennille-ruotsiin/384951
https://www.fiia.fi/julkaisu/the-deepening-finnish-swedish-security-and-defence-relationship
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/amazon-kurottaa-pohjoismaiden-kasvaville-verkkomarkkinoille/384951
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/amazon-kurottaa-pohjoismaiden-kasvaville-verkkomarkkinoille/384951
https://www.marketopportunities.fi/home/2020/amazon-kurottaa-pohjoismaiden-kasvaville-verkkomarkkinoille/?type=country-outlook
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budjetti. https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/saksan-liittohallitus-hyv-c3-a4ksyi-
talousarvioehdotuksen-vuodelle-2021-miljardituet-taloudelle-ty-c3-b6nantajille-ja-terveyssektorille-sek-c3-a4-tule/384951 
 
Saksa: Talouden uudella tukipaketilla pehmennetään toisen lockdownin 
kokonaisvaikutuksia talouteen 
Saksan elinkeinoelämä huolissaan marraskuun sulkutilan taloutta jakavista vaikutuksista; toisaalta 
talouden sektoreiden osasululla halutaan suojata kokonaistaloutta. Marraskuun lockdownin 
arvioidaan maksavan Saksan taloudelle reilut 19 mrd. €. Liittohallitus on luvannut jälleen uuden 
tukipaketin vuoden toisen lockdownin taloudellisten vaikutusten pehmentämiseksi. Liikevaihtoon 
perustuva tuki yltää 10 mrd. euroon. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/saksa-talouden-uudella-tukipaketilla-pehmennet-c3-a4-c3-
a4n-toisen-lockdownin-kokonaisvaikutuksia-talouteen/384951 
 
Saksan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Saksan massiiviset elvytystoimet nousevat vuoden 2020 aikana lähes kolmannekseen sen 
BKT:sta, 1 250 miljardiin euroon. Kriisi vauhditti Saksan rakenteellisia uudistuksia, ja 
mahdollisuuksia tarjoavat etenkin digitaalinen ja vihreä siirtymä. Saksassa on kysyntää etenkin 
digitaalisten ratkaisujen toimeenpanolle ja käyttöönottoon eri sektoreilla, ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa mm. bio-pohjaisten tuotteiden, sekä energiatehokkaiden ratkaisujen osalta, 
terveyssektorin digitalisaation ja resilienssin parantamisessa ja kuluttajaliiketoiminnassa etenkin 
älykkäiden teknologioiden ja verkkokauppojen osalta. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/saksan-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille 
 
Saksan taloustilanteesta joulukuussa 2020: Saksa mobilisoi taloudellisen voimansa 
vastatoimena kriisille 
Saksa meni juuri ennen joululomien alkua uuteen lockdowniin tartuntalukujen kasvaessa edelleen. 
Saksan talous on selvinnyt vuodesta kuitenkin odotettua paremmin. Tälle vuodelle liittohallitus 
odottaa 5,5 % laskua, mutta ensi vuoden toiselle neljännekselle odotetaan jo huomattavaa kasvua. 
Loppuvuoden lockdownin vuoksi Saksan talous mennee kuitenkin vuoden lopussa ja ensi vuoden 
alussa taantumaan. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/saksan-taloustilanteesta-joulukuussa-2020-saksa-mobilisoi-
taloudellisen-voimansa-vastatoimena-kriisille/384951 
 
 
 
SERBIA, MONTENEGRO JA POHJOIS-MAKEDONIA 
 
Serbian, Montenegron ja Pohjois-Makedonian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Kysyntä ja markkinamahdollisuudet Serbiassa, Montenegrossa ja Pohjois-Makedoniassa liittyvät 
etenkin liikenne-, ympäristö-, energia- ja digitaaliseen infrastruktuuriin, joita myös Euroopan 
unionin alueellinen talous- ja investointisuunnitelma Länsi-Balkanille vuosille 2021–2017 priorisoi. 
Suunnitelman lippulaiva- ym. projekteissa tarjouskilpailut toteutetaan kansainvälisten julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti. Myös kansalliset investointiohjelmat saattavat tarjota 
mahdollisuuksia. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/serbian-montenegron-ja-pohjois-makedonian-
markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille 
 
SLOVENIA 
 
Slovenian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Tällä hetkellä lupaavimpia sektoreita ovat digitalisaatio ja kiertotalous, joka on Sloveniassa 
strateginen prioriteettiala. Potentiaalisia markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille mm. 
seuraavissa investointihankkeissa: 5G/6G-teknologia, strategiset elpymisprojektit (mm. vesivoima-, 
rautatie- ja moottoritiehankkeet) ja Krškon ydinvoimalan uusi reaktori. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/slovenian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
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SVEITSI 
 
Sveitsin julkisen liikenteen kaluston uusiminen 
Japanin ohella Sveitsi on yksi maista, jossa käytetään eniten julkista liikennettä koko maailmassa. 
Siihen sisältyy paikallinen julkinen liikenne sekä seutu- ja kaukoliikenne. Viime vuosina julkisen 
liikenteen infrastruktuuriin, liikennekalustoon ja ajoneuvoihin on investoitu keskimäärin 5,3 miljardia 
Sveitsin frangia (= 4,9 miljardia euroa) vuodessa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/sveitsin-julkisen-liikenteen-kaluston-uusiminen/384951 
 
Sveitsin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Sveitsin potentiaalia olisi hyödynnettävä tähänastista systemaattisemmin. Lupaavimpia 
markkinamahdollisuuksia lähitulevaisuudessa löytyy seuraavilta toimialoilta: eHealth, koulutus, 
kiertotalous, elintarvikevienti ja matkailu. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/sveitsin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
Geneven kansainvälisten hankintamarkkinoiden mahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Geneve tarjoaa suomalalaisyrityksille monipuoliset ja kansainväliset hankintamarkkinat. Usealla 
merkittävällä organisaatiolla on päämaja Genevessä. Suomalaisosaamista ajatellen 
mahdollisuuksia löytyy erityisesti seuraavilta sektoreilta: humanitaarisen kriisiliiketoiminta, terveys, 
ITC-palvelut ja teknologia, ympäristö ja kestävä kehitys. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/geneven-kansainv-c3-a4listen-hankintamarkkinoiden-
mahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 
 
 
TANSKA 
 
Tanska: ristiriitainen vastaanotto suosituksille autokannan viherryttämisestä 
Tanskan autokannan reformia pohtinut työryhmä julkaisi 7.9.2020 ensimmäiset suosituksensa 
sektorin viherryttämisestä ja sähköautokannan kasvattamisesta. Keskeisenä suosituksena on 
kasvattaa perinteisten bensa- ja dieselkäyttöisten autojen verotusta. Yksinkertaista ratkaisua 
autokannan uudistamiseen ei työryhmän mukaan ole olemassa. Tanskan 2,7 miljoonasta 
henkilöautosta vain noin 40.000 on sähkö- tai hybridiautoja. Työryhmä ehdottaa 2030 
tavoitemääräksi 750.000 sähköautoa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tanska-ristiriitainen-vastaanotto-suosituksille-autokannan-
viherrytt-c3-a4misest-c3-a4/384951 
 
 
Tanskan viennin elvyttämisestä suositukset - viennin odotetaan ensi vuonna nousevan 6,2 % 
Vientisektorin elvyttämiseen keskittynyt foorumi antoi 15.9 suosituksensa, joiden pohjalta käydään 
poliittiset neuvottelut tukipaketista vientiyrityksille. Vientiyritysten keskeisimmät haasteet ovat 
laskeva kansainvälinen kysyntä, lisääntynyt epävarmuus markkinoilla ja matkustamisen 
rajoituksista johtuvat vaikeudet. Suosituksissa korostuvat etenkin digitaaliset ratkaisut, 
matkustusrajoitusten lieventäminen sekä matkustusrajoitusten kansainvälinen koordinaatio. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tanskan-viennin-elvyttamisesta-suositukset-viennin-
odotetaan-ensi-vuonna-nousevan-6-2-/384951 
 

Tanska panostaa vihreyteen julkisissa hankinnoissa  
Tanskan hallitus julkaisi 29.10 uuden julkisten hankintojen strategian. Tavoitteena on muun 
muassa, että kaikki julkiset hankinnat ovat ympäristömerkittyjä vuoteen 2030 mennessä. 
Hankintojen kokonaisvolyymi nykytilanteessa on noin 51 miljardia euroa / vuosi. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tanska-panostaa-vihreyteen-julkisissa-hankinnoissa/384951 

Tanska nykyaikaistaa jätehuoltoaan ja panostaa vihreämpään teollisuuteen ja 
energiasektoriin 
Tanskan hallitus julkaisi syksyllä 2020 kansallisen ilmasto-ohjelmansa, jonka avulla maa pyrkii 
toteuttamaan ilmastolakinsa kunnianhimoiset päästönvähennystavoitteet. Ensimmäisten 
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konkreettisten toimien joukossa julkaistiin jätehuolto-, vesi- ja energiasektorin, sekä teollisuuden 
viherryttämishankkeet, jotka voivat tarjota markkinamahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tanska-nykyaikaistaa-j-c3-a4tehuoltoaan-ja-panostaa-vihre-
c3-a4mp-c3-a4-c3-a4n-teollisuuteen-ja-energiasektoriin/384951 
 
Tanskan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Tanskan ilmastotavoitteen toimeenpano on tärkein uusi markkinamahdollisuus suomalaisyrityksille. 
Merituulivoiman tuotanto kaksinkertaistuu. Hallitus neuvottelee parhaillaan liikenteen ja 
maatalouden päästövähennyksistä. Mahdollisuuksia mm. biopolttoaineissa, sähköautojen 
tukipalveluissa, jätteiden uusiokäytössä, merenkulun viherryttämisessä, ympäristöystävällisissä 
pakkausmateriaaleissa ja asuntojen energiatehokkuuden lisäämisessä. Julkisella sektorilla satsaus 
terveydenhuoltoon. Kuluttajasektorilla erikoisruokavalioissa ja designtuotteissa myös kysyntää. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tanskan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
TSEKKI JA SLOVAKIA 
 
Tshekin ja Slovakian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Tshekin kansallisen elpymissuunnitelman eräitä painopisteitä ovat digitalisaatio (mm. 
laajakaistaverkot, 5G), fyysinen infrastruktuuri ja vihreä siirtymä, koulutus ja työmarkkinat sekä 
terveys. Slovakian elpymissuunnitelman eräitä prioriteetteja ovat vihreä talous, koulutus, terveys ja 
digitalisaatio. Tshekissä teollisuussektorin (ms. autot) muutoshaaste kohti kestävää ja 
ympäristöystävällistä tuotanto- ja toimintamallia avaa mahdollisuuksia esim. tekoälylle ja kestäville 
tuotantoratkaisuille, jotka kattavat useita osa-alueita, mm. akut, kierto- ja materiaalitehokkuus. 
Tshekin ja Slovakian koulutussektoreiden uudistaminen on korkealla poliittisella agendalla. 
Suomen hyvän maineen hyödyntäminen vaatii pitkäjänteistä vaikuttamis- ja myyntityötä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/tshekin-ja-slovakian-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
TURKKI 
 
Turkki haastaa nykyjärjestyksen pandemian jälkeisessä maailmassa 
Turkki on edelleen löyhästi sitoutunut puolustamaan nykyistä kansainvälistä järjestystä, mutta se 
osoittaa yhä useammin tyytymättömyyttä järjestyksen sisällä. Turkki myös ajoittain kokeilee 
järjestyksen rajoja ja toimii välillä tavalla, jota voi kuvailla normatiiviseksi eli radikaaliksi tai 
revisionistiseksi. Ulkopoliittisen instituutin uudessa FIIA Working Paperissa analysoidaan 
koronapandemian seurauksena syntyneitä Turkin ulkopoliittisia narratiiveja sekä niiden älyllistä ja 
poliittista kontekstia länsimaisen tieteellisen keskustelun valossa. Lähestymistapa pohjautuu 
oletukseen, että syntyneet narratiivit pandemiasta tarjoavat kiinnostavan ikkunan, jonka läpi 
tarkastella Turkin kansainväliseen politiikkaan liittyviä pitkäaikaisia pelkoja ja toiveita. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/turkey-and-the-post-pandemic 
 
Turkin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Huolimatta viimeaikojen heikosta talouskehityksestä Turkin suuri keskiluokka, nuori väestö ja 
geostrateginen sijainti tarjoavat mahdollisuuksia. Heikko liira ja alhainen öljynhinta tekevät maasta 
houkuttelevan tuotantokohteen. Älykkäillä energia-, teollisuus 4.0:n ja 5G-verkkojen ratkaisuilla on 
kysyntää Turkissa. Koronavirus on synnyttänyt myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm. 
terveys-, digitaali- ja clean-tech -sektoreilla. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/turkin-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille 
 
UKRAINA 
 
Ukrainan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Ukrainan markkina on haastava, mutta maantieteellinen läheisyys, suuri kysyntäpotentiaali ja 
kansainväliset rahoitusmahdollisuudet tekevät siitä kiinnostavan suomalaisille yrityksille. Vuonna 
2021 kannattaa pitää silmällä suurten kaupunkien jätehuoltohankkeita, julkisten rakennusten ja 
asuinkerrostalojen energiatehokkuus- ja perusparannusurakoita, tieverkon perusparannusta sekä 
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energian-tuotantoratkaisuja ja energiavarmuuteen liittyviä hankkeita. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ukrainan-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
UNKARI 
 
Unkarin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Cleantech-sektorin innovaatiot kiinnostavat Unkarissa: kaukolämmön infrastruktuurihankkeet, 
waste-to-energy -laitokset, e-mobility-ratkaisut ja kiertotalousinnovaatiot. Uusia potentiaalisia 
markkinamahdollisuuksia: tekoäly, start-upit (erit. digitalisaatio), smart city -hankkeet. Merkittävä 
kiinnostava teollisuusinvestointi on Paksin ydinvoimalan laajennushanke (Paks 2). 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/unkarin-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
Hungary’s National AI Strategy 
Hungary´s National AI Strategy announced by the minister of Innovation and technology, László 
Palkovics sets goals up to 2030 and outlines a related action plan extending up to 2025. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/hungary-s-national-ai-strategy/384951 
 
VALKO-VENÄJÄ 
 
Valko-Venäjän markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Suomalaisyritysten toimintaympäristö Valko-Venäjällä on huonontunut merkittävästi kuluvan 
vuoden aikana. Maan tarjoamat kaupalliset mahdollisuudet näyttävät nykytilanteessa varsin 
rajallisilta. Valko-Venäjän talouteen on iskenyt tänä vuonna kolme shokkia: Venäjän öljytoimitusten 
keskeytyminen, COVID-19-epidemia sekä poliittinen kriisi elokuun presidentinvaalien jälkeen. 
Ihmisoikeustilanne ja oikeusvaltion toiminta ovat heikentyneet merkittävästi. Yleinen 
pysähtyneisyyden tila maan taloudessa jatkuu, eikä maan johto ole edelleenkään valmis 
aloittamaan tarvittavia uudistuksia talouden rakenteen ja valtionyhtiösektorin tervehdyttämiseksi. 
Maa on matkalla kohti alati syvenevää lamaa. Maan bruttokansantuotteen arvioidaan kutistuvan 
2,8 prosenttia vuonna 2020 ja 5,5 prosenttia vuonna 2021. Suomalaisyrityksillä on nähty 
suurempaa kaupallista potentiaalia metsä-, energia- ja IT-sektoreilla. Maan poliittisen ja 
taloudellisen tilanteen heikentymisen sekä EU:n ja Yhdysvaltain asettamien pakotteiden myötä 
yhteydet ja kaupalliset mahdollisuudet hallituksen ja valtionyritysten kanssa ovat kärsineet. 
Valtiontalouden heikko tila johtaa julkisten investointien vähentymiseen ja heikentää siten myös 
suomalaisyhtiöiden markkinanäkymiä Valko-Venäjällä; tämä koskee erityisesti suurempia 
suomalaisia energia-alan toimijoita. Yhteistyömahdollisuudet näyttävät olevan vähentymässä myös 
IT-sektorilla. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/valko-ven-c3-a4j-c3-a4n-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille/384951 
 
 
 
VENÄJÄ 
 
Venäjän vararahasto kasvaa, keskuspankin valuuttavaranto uuteen ennätykseen elokuussa 
Elokuun lopussa kansallisen hyvinvoinnin rahasto, jonne kerätään varoja energiasektorin 
verotuksella, oli suuruudeltaan 180 miljardia dollaria, eli 11,7 % tämän vuoden ennakoidusta 
bruttokansantuotteesta. Öljyrahaston koko dollareina mitattuna on kasvanut tämän vuoden aikana 
noin 45 %. Tämän vuoden maaliskuussa rahastoon siirrettiin viime vuodelta säästyneitä öljy- ja 
kaasutuloja (BOFIT Viikkokatsaus 2020/13 ), ja lisäksi esimerkiksi euron vahvistuminen dollariin 
nähden on kasvattanut rahastoa dollareissa mitattuna. Rahastosta on myös siirretty tänä vuonna 
pieniä summia Venäjän valtiontalouden alijäämän kattamiseen. Kansallisen hyvinvoinnin rahasto 
oli viimeksi yhtä suuri tai suurempi vuoden 2008 lopussa ja 2009 alkupuolella, jolloin sen koko oli 
tovin jopa 225 miljardia dollaria. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202037_1/  
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Venäjällä investointien supistumista ovat hillinneet valtion panostukset 
Kiinteiden investointien reaalinen volyymi sukelsi tämän vuoden toisella neljänneksellä noin 7,5 % 
vuodentakaista pienemmäksi. Luisu on kuitenkin ollut loivempi kuin vuosien 2009 ja 2014–2015, 
jolloin investoinnit putosivat yli kymmenesosalla. Jälkimmäisen laman seurauksena investoinnit 
elpyivät viime vuonna vasta vuosien 2012–2014 tasolle. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202037_3/ 
  
BOFIT Venäjä- -ennuste vuosiksi 2020–2022 
Venäjän BKT-ennustetta on laskettu keväästä huomattavasti, koska koronapandemiatilanteen ja 
globaalien raaka-ainemarkkinoiden kehitys on ollut selvästi synkempää kuin alkuvuonna näytti. 
Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna 4 % ja palaavan maltilliseen kasvuun ensi 
vuonna. Venäjän talousnäkymät ovat kuitenkin edelleen hyvin epävarmat, koska koronapandemian 
ja raaka-ainemarkkinoiden kehitys saattaa synkentyä uudelleen. 
https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/17593/bve220.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
Venäjällä panokset ensi vuoden duumanvaaleissa kovenevat 
Venäjän äskettäiset aluevaalit olivat viimeiset ennen ensi vuoden duumanvaaleja. Kahden viime 
vuoden aikana aluevaaleissa protestiäänestäminen on lisääntynyt ja Kremlin kontrolli oppositiosta 
kiristynyt. Kansalaisten tyytymättömyys ei kuitenkaan näkynyt tämän syksyn vaaleissa. Tulevissa 
duumanvaaleissa opposition haasteena on yhä röyhkeämmäksi muuttuneen vaalivilpin ohella 
myös kansalaisten silmiinpistävä passiivisuus.  
https://www.fiia.fi/julkaisu/kohti-vuoden-2021-duumanvaaleja 
  
BOFIT Venäjä-tietoisku 2020: Venäjä toipuu koronaepidemiasta 
https://www.bofit.fi/fi/bofit/ajankohtaista/uutiset/2020/bofit-venaja-tietoisku-2020-2/ 

Koronaepidemia romahdutti Venäjän yksityisen kulutuksen Vuoden toisella neljänneksellä 
Venäjän bruttokansantuote supistui 8,0 % vuoden takaa, kun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
BKT kasvoi vielä 1,6 %. Koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet verottivat kotimaista 
kysyntää rajusti. Yksityisen kulutuksen vuosimuutos oli peräti −22 % ja kiinteiden investointien  
−12 %. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202041_2/ 

Venäjän julkisen talouden vajeen supistamiseksi menojen kasvua jarrutetaan lähivuosina 
Finanssiministeriö julkaisi vastikään julkisen talouden linjaukset vuosille 2021–2023, jotka kattavat 
koko konsolidoidun budjetin eli federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion kolmen 
sosiaalirahaston budjetit. Federaation ja sosiaalirahastojen budjettiluonnokset hallitus lähetti 
syyskuun lopussa duuman käsittelyyn. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202041_3/ 

Venäjä aikoo asettaa raakapuun vientikieltoja Presidentti Putin määräsi syyskuun lopussa, että 
raakapuun vienti Venäjältä on kiellettävä havupuiden ja jalopuiden (tammi. pyökki ja saarni) osalta. 
Kiellon on määrä astua voimaan vuoden 2022 alussa, mutta sen yksityiskohdista ei ole toistaiseksi 
tarkempia tietoja. Vientikiellon tavoitteena on kitkeä laittomat hakkuut ja harmaa puukauppa, joiden 
presidentti arvioi olevan syynä Venäjän markkinaosuuden romahdukseen globaalissa 
puukaupassa. Lisäksi pyrkimyksenä on nostaa kotimaisen metsäteollisuuden tuotannon 
jalostusastetta. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202041_4/ 

Venäjän talous elpyi enää hitaasti syyskuussa 
Talouskehitystä tukivat lähinnä palvelusektori ja alkutuotanto, mutta niidenkin elpyminen hidastui. 
Muilla päätoimialoilla kehitys heikkeni syyskuussa. Venäjän talousministeriön ennakkoarvion 
mukaan Venäjän BKT supistui heinä-syyskuussa 3,8 % ja tammi-syyskuussa 3,5 % vuotta 
aiemmasta. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202043_1/ 
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Koronatapausten määrä voimakkaassa nousussa Venäjällä, mutta viranomaiset varovaisia 
uusien rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotossa  Uusien koronatapausten määrä on ollut 
Venäjällä selvässä nousussa syyskuun alusta lähtien, ja viime päivinä havaittujen tautitapausten 
määrä on noussut yli 15 000:n. Kevään tautihuipussa huhti-toukokuussa havaittujen tapausten 
määrä vaihteli kymmenen ja yhdentoista tuhannen välillä. Samaan aikaan myös rekisteröityjen 
koronakuolemien määrä on noussut uuteen huippuunsa, yli kahteensataan kuolemaan päivässä. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202043_2/ 
  
Venäjän ulkomaankaupassa toipumisen merkkejä, pääomavirta ulkomaille melko suuri 
Venäjän tulot tavaroiden ja palvelujen viennistä olivat keskuspankin alustavien maksutasetietojen 
mukaan edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä lähes 30 % vuodentakaista vähäisemmät. 
Pudotuslukema oli hieman pienempi kuin toisella neljänneksellä. Tulot öljyn, öljytuotteiden ja 
kaasun viennistä olivat edelleen melkein puolet pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tulot muiden 
tavaroiden viennistä ovat sen sijaan notkahtaneet tänä vuonna vain muutaman prosentin, ja ne 
olivat kolmannella neljänneksellä varsin lähellä vuotta aiempaa tasoa. Palvelujen viennin tulot ovat 
supistuneet liki 40 % etenkin romahtaneiden matkailutulojen takia. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202043_3/ 
 

Saimaan kanavan tuloväylän turvalaitteiden kunnostus on käynnistynyt, ilmoittaa Venäjän 
kanavavaltuutettu 
Venäjän kanavavaltuutetun toimisto ilmoitti maanantaina 16. marraskuuta 2020, että Saimaan 
kanavalle johtavan tuloväylän valaistujen turvalaitteiden korjaaminen on aloitettu. Venäjän 
viranomainen kielsi liikennöinnin Saimaan kanavan Venäjän puoleisella tuloväylällä pimeän aikaan 
28. syyskuuta alkaen. Syynä on se, että merenkulun turvalaitteet ovat rikki. 
Suomen ja Venäjän kanavavaltuutettujen toimistojen välillä on neuvoteltu aktiivisesti rajoituksen 
poistamiseksi. Suomen kanavavaltuutettu on kirjelmöinyt asiasta Venäjän kanavavaltuutetulle 15. 
lokakuuta ja ilmaissut huolensa rajoituksen vaikutuksista kanavaliikenteelle. 
https://www.lvm.fi/-/saimaan-kanavan-tulovaylan-turvalaitteiden-kunnostus-on-kaynnistynyt-ilmoittaa-venajan-kanavavaltuutettu-
1242336 
 
17.11. fontanka.ru: Suomalaisbusiness venäläisessä vuoristoradassa              
Fontankan juttu sen itse järjestämästä vaikutusvaltaisia suomalaisyrityksiä koskevasta projektista. 
Jutussa käydään läpi suomalaisfirmojen toimia Venäjällä ja maidemme välisen kaupan lukuja 
edellisten vuosien aikana Fontankan aiempien projektien pohjalta. Haastatellaan useita 
suomalaisyritysten edustajia ja lopuksi kerrotaan uusista markkinoille tulleista firmoista. Juttu on 
niin pitkä, että sitä on mahdotonta referoida, mutta tässä on linkki Fontankan venäjänkieliselle 
sivulle, jolta taas löytyy kielivaihtoehtona ENG. 
https://www.fontanka.ru/longreads/69553493/ 
 
Liikennerajoitus Saimaan kanavan tuloväylällä Viipurinlahdella on päättynyt, ilmoittaa 
Venäjän kanavavaltuutettu 
Venäjän kanavavaltuutetun toimisto ilmoitti torstaina 19. marraskuuta 2020, että liikennerajoitus 
Venäjän puoleisella Saimaan kanavan tuloväylällä on peruttu. Alusliikenne Venäjän vastuulla 
olevalla Saimaan kanavan tuloväylällä Viipurinlahdella on sallittu pimeän aikaan 19.11.2020 klo 
00.00 alkaen. 
Viipurin satamakapteeni kielsi liikennöinnin pimeän aikaan 28. syyskuuta alkaen Saimaan kanavan 
Venäjän puoleisella tuloväylällä osuudella, joka ulottuu Mariankiven merkiltä Brusnitshnojen 
sululle. Syynä oli se, että merenkulun turvalaitteet olivat rikki. Navigoinnin loistoja on korjattu 
kuluvalla viikolla. 
Saimaan kanavan liikennemäärä on viime vuosina ollut 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tänä 
vuonna liikennemäärä on ollut kasvussa. 
https://www.lvm.fi/-/liikennerajoitus-saimaan-kanavan-tulovaylalla-viipurinlahdella-on-paattynyt-ilmoittaa-venajan-kanavavaltuutettu-
1243134 
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Venäjän ja Yhdysvaltojen taloussuhteiden ei odoteta tiivistyvän Yhdysvaltojen 
presidentinvaalien tuloksesta riippumatta 
Venäjän ja Yhdysvaltojen taloussuhteet ovat olleet pitkään vaisut ja viime vuosina niitä ovat 
varjostaneet poliittiset jännitteet, talouspakotteet ja kiristynyt kilpailu kansainvälisillä 
energiamarkkinoilla. Yhdysvallat on Venäjälle selvästi tärkeämpi talouskumppani kuin Venäjä 
Yhdysvalloille. Venäjä on pyrkinyt vähentämään dollarin merkitystä taloudelleen viime vuosina, 
mutta se on yhä suuri. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202045_1/ 
 
Kiinnostus Venäjän valtionlainoihin on ollut suurta 
Koronapandemian aiheuttaman taloustaantuman seurauksena Venäjän julkisen talouden ylijäämä 
on vaihtunut alijäämäksi. Kuluvan vuoden alijäämäksi ennakoidaan noin 4,5 % BKT:sta, ja alijäämä 
katetaan suurelta osin valtion kotimaisella velanotolla. Valtionvarainministeriö on viime kuukausina 
laskenut onnistuneesti liikkeelle huomattavan suuria määriä ruplamääräisiä velkakirjoja. 
Velkakirjojen kysyntä on ollut vahvaa, ja ostajina on ollut etenkin venäläisiä pankkeja. Vastaavasti 
ulkomaisten sijoittajien osuus Venäjän valtion velkakirjamarkkinoilla on vuoden aikana supistunut 
hieman. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202045_2/ 
 
Venäjällä valtio on hillinnyt kotitalouksien tulojen putoamista sosiaalitukien ja palkkojen 
avulla Kotitalouksien reaalitulot vähenivät vuoden toisella neljänneksellä yli 8 % vuotta aiemmasta 
ja kolmannella neljännekselläkin vuosipudotus oli lähes 5 %. Lasku on jyrkin sitten vuosien 2015–
2016, jolloin nopea inflaatio söi merkittävästi nimellistulojen nousua. Myös tänä vuonna 
reaalitulojen kehitystä on osaltaan painanut 3–3,5 prosentin vuositahdilla jatkunut 
kuluttajahintainflaatio. Sen ohella koronarajoitusten hallitsemalla vuoden toisella neljänneksellä 
nimellistulotkin poikkeuksellisella tavalla laskivat. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202045_5/ 
 
Venäjän tavarakauppa on elpynyt viime kuukausina 
Etenkin tavaratuonti on palautunut ripeästi kevään pohjalukemistaan kysynnän elpymisen myötä ja 
syyskuussa tuonnin arvo oli enää 3 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Tuontia ovat tukeneet 
erityisesti koneet ja laitteet, joiden tuonti kasvoi syyskuussa 9 % vuotta aiemmasta. Myös 
elintarvikkeiden ja tekstiilien tuonti kasvoi hieman. Maittain tarkasteltuna tuontikehitys on ollut 
vaihtelevaa, mutta useimmista maista tuonti on tänä vuonna supistunut. Suurempien 
kauppakumppaneiden joukosta maltillista kasvua on ollut Kiinan- ja Turkin-tuonnissa, kun taas 
pienempien osalta esim. tuonti Iranista on viime kuukausina kasvanut voimakkaasti. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202047_2/ 
  
Venäjällä julkisen talouden vaje syventynyt edelleen tulojen supistuttua ja menojen 
kasvettua Konsolidoituun budjettiin kertyi kolmannella neljänneksellä 14 % vähemmän tuloja kuin 
vuotta aiemmin (konsolidoitu budjetti kattaa federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion 
sosiaalirahastojen budjetit). Tulojen putoaminen vuodentakaisesta oli huomattavasti lievempi kuin 
toisella neljänneksellä (-23 %), kun huomioon ei oteta Sberbankin omistuksenvaihdoksen 
seurauksena budjettiin huhtikuussa tullutta keskuspankin kertaluontoista ylijäämätilitystä. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202047_3/ 
  
Koronapandemia pysäytti vakuutusmarkkinoiden kasvun Venäjällä 
Vuosina 2016–2018 Venäjän vakuutusmarkkina kasvoi yli 10 % vuosittain, mutta viime vuonna 
kasvu jäi liki nollaan osin kiristyneiden määräysten takia. Kuluvan vuoden alussa erityisesti 
henkivakuutusten myynti kasvoi jälleen ripeästi, mutta huhti-kesäkuussa liikkumisrajoitukset ja 
talouden taantuma supistivat vakuutusten kysyntää. Koko vuoden osalta kasvu jäänee 
parhaimmillaankin nollaan. Samalla vahinkovakuutuksista maksettavien korvausten määrät ovat 
supistuneet, minkä seurauksena alan kannattavuus on pysynyt hyvänä. Alan toimijat ennakoivat 
koronapandemian lisäävään vapaaehtoisten sairaskuluvakuutusten kysyntää tulevina vuosina. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202047_4/ 
 
Jäähyväiset Pietarille 
Haikein mielin hyvästelen Pietarin. Kolme ja puoli vuotta kuluivat kuin siivillä tässä Nevan ja 
Itämeren rannan helmessä, kaupungissa, johon niin monet ovat hullaantuneet – minä mukaan 
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lukien. Pääkonsulin pestini päättyi marraskuun alussa ja siirryin Suomen suurlähettilääksi Etelä-
Afrikkaan. https://blogit.ulkoministerio.fi/pietari/jaahyvaiset-pietarille/  

Venäjällä investoinnit olleet elpymään päin valtion auttamana, näkymät epävarmat Vuoden 
kolmannella neljänneksellä kiinteitä investointeja tehtiin reaalisesti runsaat 4 % vähemmän kuin 
vuotta aiemmin, kun toisella neljänneksellä ne supistuivat 7,5 %. Investoinnit ovat kääntyneet 
elpymisuralle huomattavasti nopeammin kuin talouden edellisissä taantumissa vuosien 2009 ja 
2015 tienoilla, jolloin niiden toipuminen kesti yli vuoden. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202049_2/   

Venäjän työmarkkinat ovat sopeutuneet talouskriisiin useiden kanavien kautta Koronakriisi 
iski keväällä voimakkaasti myös Venäjän työmarkkinoihin: työllisyys väheni ja työttömyys kasvoi, 
palkkoja leikattiin ja käyttöön otettiin työajanlyhennysjärjestelyjä. Työmarkkinatilanne on 
tasaantunut viime kuukausina talouden elpymisen tukemana, mutta koronatilanteen 
synkentyminen varjostaa merkittävästi myös työmarkkinoiden näkymiä. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202049_3/   

Koronatapausten määrä jatkaa kasvuaan, rajoitusten tiukennukset maltillisia Venäjän 
päivittäisten koronatapausten määrä on ollut yli 25 000 jo parin viikon ajan. Ilmoitettujen tapausten 
määrä on vaihdellut voimakkaasti viime päivinä ilman selvää suuntaa. Toisaalta viime aikoina on 
esitetty vahvoja epäilyjä siitä, että Venäjän tilastointi jättää huomiotta osan ainakin koronaan 
liittyvistä kuolemista ja hyvin mahdollisesti myös tautitapauksista. Virallisesti koronaan on kuollut 
Venäjällä nyt hieman yli 41 000 henkeä. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202049_4/ 

Venäjän bruttokansantuote supistui kolmannella neljänneksellä vuotta aiemmasta, mutta 
kehitys vaihteli huomattavasti toimialoittain 
Tarkastettujen tietojen mukaan Venäjän bruttokansantuote supistui kolmannella 
vuosineljänneksellä 3,4 % vuoden takaa. Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 
bruttokansantuote oli 2,6 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Heinä‒syyskuussa kausitasoitettu 
bruttokansantuote lisääntyi 0,7 % edelliseltä neljännekseltä. On hyvä huomata, että kausitasoitettu 
bruttokansantuote oli huipussaan vuoden 2019 toisella neljänneksellä, eli Venäjän talouden kehitys 
oli heikkoa jo ennen koronaepidemian iskua. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202051_1/ 
  
Venäjällä otetaan käyttöön hintarajoituksia eräiden elintarvikkeiden hintojen nousun vuoksi 
Kuluttajahinnat nousivat lokakuussa edellisestä kuukaudesta ja etenkin marraskuussa 
huomattavasti nopeammin kuin edellisinä vuosina vastaavaan aikaan. Marraskuussa hinnat 
nousivat yhtä paljon edellisen kerran vuonna 2015. Vuotta aiempaan verrattuna hintojen nousu 
nopeutui marraskuussa 4,4 prosenttiin. Varsinkin elintarvikkeiden hinnat nousivat varsin jyrkästi. 
Nopeampaa marraskuun hintojen nousu on ollut viimeksi vuonna 2014, jolloin ruplan kurssin 
rankka heikkeneminen kiihdytti tuonti-inflaatiota. Elintarvikkeiden hinnat olivat marraskuussa lähes 
6 % vuodentakaista korkeammalla. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202051_2/ 
 
Pankkien määrä supistuu yhä, mutta aiempaa hitaammin 
Venäjän keskuspankin pääjohtajan Elvira Nabiullinan mukaan pankkisektorin merkittävä 
puhdistaminen epäterveistä toimijoista on saatettu päätökseen. Vuonna 2013 alkaneen 
määrätietoisen politiikan seurauksena pankkien lukumäärä supistui yli puolella vuosien 2014–2019 
aikana. Valtaosassa syynä on ollut toimiluvan peruuttaminen joko vakavaraisuus- tai 
rahanpesumääräysten rikkomisen seurauksena. Pankkifuusiot ovat toistaiseksi olleet melko 
harvinaisia. Venäjällä toimi joulukuun alussa 371 pankkia ja 40 muuta luottolaitosta. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202051_3/ 
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Venäjä pyrkii neuvottelemaan uudelleen sopimuksiaan kaksinkertaisen verotuksen 
välttämisestä 
Venäjällä on sopimus kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä noin 80 maan kanssa. 
Sopimuksissa määritellään maiden keskinäinen verotusoikeus maiden välillä siirtyviin tulovirtoihin. 
Esimerkiksi Venäjällä syntyvistä tuloista Venäjälle maksetut verot voidaan hyvittää verotuksessa 
siinä maassa, jonne tulot siirretään. Presidentti Putin määräsi viime keväänä muuttamaan Venäjän 
joidenkin maiden kanssa solmimien sopimusten ehtoja, koska sopimusten puitteissa ulkomaille 
siirrettyjä pääomatuloja verotetaan selvästi kevyemmin kuin Venäjällä. Muutoksilla Venäjä pyrkii 
saamaan lisää verotuloja ja vähentämään pääoman virtausta ulkomaille. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202051_4/ 
 
Venäjän markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Investointihyödykkeiden kysyntä keskittyy raaka-ainesektorin yrityksiin sekä 
infrastruktuurihankkeisiin ja julkisiin hankintoihin, joissa lokalisaatiovaatimukset jatkuvasti 
tiukkenevat. Kuluttajien ostovoimassa ei ole odotettavissa kasvua pandemiaa edeltäneeseen 
tasoon verrattuna. Ruplan alhainen kurssi suosii Venäjällä toimivia yrityksiä. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/ven-c3-a4j-c3-a4n-markkinamahdollisuudet-
suomalaisyrityksille 
 
Navalnyn paluu Venäjälle on riski hänen hengelleen - lännen on oltava valmis toimimaan 
Venäjän sisäpolitiikka siirtyi viime vuoden elokuussa kansainväliselle areenalle oppositiopoliitikko 
Aleksei Navalnyn epäonnistuneen murhayrityksen seurauksena. Nyt Navalnyn nopea toipuminen 
on tehnyt hänen paluunsa Venäjälle ajankohtaiseksi. Paluu tulee olemaan Navalnylle vaarallinen, 
vaikka kansainvälinen huomio antaa hänelle jonkin verran suojaa. Kreml ei halua maaperälleen 
taitavaa oppositiopoliitikkoa, josta on sisäpoliittisen ongelman lisäksi tullut myös ulkopoliittinen 
ongelma. 
Ulkopoliittisen instituutin FIIA Commentissa käsitellään kansainvälisesti puhuttanutta 
myrkytystapausta. Instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelman vanhempi 
tutkija Jussi Lassila vaatii julkaisussa länneltä toimintasuunnitelmaa Navalnyn paluun varalle. 
Lassilan mukaan lännen on viestittävä Kremlille selkeästi, että se ei tule hyväksymään Navalnyn 
poliittista pidätystä tai hänen henkensä uhkaamista. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/venajan-sisapolitiikasta-tuli-osa-lannen-venaja-politiikkaa 
 
 
Venäjän keskuspankki piti avainkoron ennallaan 
Keskuspankki päätti pitää kokouksessaan (18.12.) avainkoron 4,25 prosentissa. Avainkorko on 
pysynyt nyt samana viime vuoden heinäkuusta. Ohjeistuksessaan keskuspankki ei täysin sulkenut 
pois mahdollista koronlaskua seuraavissa korkokokouksissa. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202101_3/ 
  
Raakaöljyn hinta on kohonnut hieman yli 50 dollariin tynnyriltä 
Öljyn hinta laski keväällä 2020 ennätyksellisen matalaksi pandemian romahdutettua öljyn 
kysynnän. Brent-laadun hinta alkoi vakiintua noin 40 dollarin tuntumaan sen jälkeen, kun Venäjä ja 
OPEC-maat pääsivät yhteisymmärrykseen tuotannon rajoittamistoimista huhtikuun puolivälissä. 
Tuolloin tuotantoa päätettiin leikata lähes 10 milj. tynnyrillä päivässä touko- ja kesäkuussa ja lähes 
8 milj. tynnyrillä päivässä heinä-joulukuussa 2020 (Viikkokatsaus 17/2020). Suunnitelman mukaan 
öljyntuotantoa leikataan liki 6 milj. tynnyrillä päivässä huhtikuun 2022 loppuun saakka. Vaikka maat 
ovat kohtuullisen hyvin noudattaneet sovittuja tuotantomääriä, Saudi Arabia on tukenut hintatasoa 
myös omilla vapaaehtoisilla tuotannonrajoituksillaan. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202101_4/ 
 
 
Venäjän ulkomaankaupan elpyminen jatkunut vähitellen, pääomavirta ulkomaille lisääntynyt 
Venäjän tavara- ja palveluviennin tulot toipuivat keskuspankin alustavien maksutasetietojen 
mukaan hieman viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta olivat edelleen lähemmäs 
neljäsosan pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tulot öljyn, öljytuotteiden ja kaasun viennistä olivat 
yhä yli 40 % vuodentakaista pienemmät lähinnä matalien vientihintojen vuoksi. Muiden tavaroiden 
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viennistä sen sijaan kertyi tuloja koko toisen vuosipuoliskon ajan suunnilleen saman verran kuin 
vuotta aiemmin. Palvelujen viennin tulot olivat edelleen yli 35 % vuodentakaista vähäisemmät 
ennen muuta Venäjän matkailutulojen pysyttyä hyvin pieninä. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202103_1/ 
  
Venäjän valuuttavaranto maailman neljänneksi suurin, lähes 600 miljardia dollaria 
Vuoden 2020 lopussa Venäjän koko valuuttavaranto (ml. kultavaranto) oli 596 miljardia dollaria ja 
varanto kasvoi viime vuoden aikana hieman yli 7 %. Varannon kasvu dollareina mitattuna johtuu 
lähinnä kullan hinnan noususta ja euron vahvistumisesta dollariin nähden. Keskuspankki on 
toiminut valuuttamarkkinoilla varsin säästeliäästi, ja ruplan ulkoinen arvo määrittyy hyvin pitkälti 
markkinoilla. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202103_2/ 
 
Moskovan pörssi piristyi loppuvuonna 
Öljyn hinnan ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden romahdus alkuvuonna 2020 heijastuivat 
välittömästi myös Moskovan pörssiin. Loppuvuonna kiinnostus pörssiosakkeisiin kuitenkin kasvoi ja 
ruplapohjainen MOEX-indeksi kipusi vuoden lopussa historiallisen korkealle tasolle. Ruplan 
heikkeneminen on pitänyt yleisesti käytetyn dollaripohjaisen RTS-indeksin kehityksen heikkona. 
Vuodenvaihteessa RTS-indeksi oli noin 10 % matalammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202103_3/ 
  
Kansallisen hyvinvoinnin rahasto lähes 12 % bruttokansantuotteesta 
Vuoden 2020 lopussa Venäjän ylimääräisiä energiatuloja kerryttävän rahaston koko oli 183 
miljardia dollaria. Rahastoon siirretään verotuloja, kun raakaöljyn hinta on korkeampi kuin 
budjettisäännössä määritelty viitehinta. Vuoden 2020 maaliskuussa rahastoon siirrettiin vuonna 
2019 kertyneitä energiatuloja (BOFIT Viikkokatsaus 2020/37). Tämän jälkeen rahaston 
dollarimäärä on kasvanut lähinnä Sberbankin osakkeiden hinnannousun ansiosta sekä euron 
vahvistuessa dollariin nähden. Dollarimääräisesti rahasto oli yhtä suuri viimeksi vuonna 2009. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202103_4/ 
 
Venäjä ja turvallisuus – Tutkimus- ja asiantuntijatarjonta Suomessa 
Julkaisun pysyvä osoite on 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-103-8 
Venäjä ja turvallisuus – Tutkimus ja asiantuntijatarjonta Suomessa -selvityksessä tarkastellaan 
suomalaista turvallisuustutkimukseen liittyvää Venäjä-tutkimusta. Selvityksen tarkoituksena on 
tuottaa tietopohjaa Venäjä ja turvallisuus -tutkimusyhteistyön kehittämiseksi tutkimus- ja 
asiantuntijatahojen ja viranomaisten välillä. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162644 
 
Venäjä tarkkailee EU:n strategisen autonomian kehitystä - geopoliittiset jännitteet voivat 
aiheuttaa ennennäkemätöntä vahinkoa  
Euroopan unionin strategisesta autonomiasta on keskusteltu vilkkaasti kummallakin puolella 
Atlanttia, mutta aihetta ei ole juurikaan tarkasteltu Venäjän näkökulmasta. Venäjälle EU:n 
strategisessa autonomiassa on kyse sille tärkeiden naapurimaiden tulevaisuudesta, jota varjostaa 
maiden itsepintaisen kriittinen suhtautuminen Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaan. Venäjä on tulkinnut 
EU:n strategista autonomiaa nimenomaan pyrkimyksenä vähentää riippuvuutta Yhdysvalloista. EU 
on kuitenkin sitoutunut pitämään yllä vahvoja transatlanttisia suhteita. 
Ulkopoliittisen instituutin FIIA Briefing Paper -julkaisussa tarkastellaan EU:n strategista autonomiaa 
Venäjän näkökulmasta. Julkaisun on kirjoittanut johtava tutkija Sergei Utkin Venäjän 
tiedeakatemian maailmantalouden ja kansainvälisten suhteiden Primakov-instituutista. Utkinin 
mukaan EU:n yhteinen linja on toistaiseksi tuomittu pysymään Venäjä-kriittisenä, ja siksi EU pyrkii 
jatkossa vähentämään riippuvuuttaan Venäjästä. EU:n ja Venäjän välinen yhteiseen naapurustoon 
keskittyvä geopoliittinen jännite on pitkäkestoinen. Utkin varoittaa, että jännite voi aiheuttaa 
ennennäkemätöntä vahinkoa, jos sitä ei käsitellä varovasti. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/eu-strategic-autonomy-in-the-shadow-of-geopolitical-rivalry 
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Aivan viime aikojen talouskehitys rohkaisevaa Venäjällä  
Vuoden 2020 jälkipuoliskolla koronapandemian kiihtyminen Venäjällä vähensi myös taloudellista 
aktiviteettia esimerkiksi ihmisten vähentäessä liikkumistaan. Aivan vuoden lopulla ja ilmeisesti 
myös tammikuussa taloudellinen tilanne näyttää taas hieman paremmalta, osittain ehkä myös 
positiivisten koronarokotusuutisten takia. Tilanteen ja etenkin odotusten asteittainen palautuminen 
näkyy ostopäällikköindekseissä. Sekä teollisuuden (50,9) että palveluiden (52,7) indeksit olivat 
tammikuussa yli viidenkymmenen, mikä viittaa aktiviteetin lisääntyneen. Kumpikin indeksi oli 
viimeksi yli 50 pistettä vuoden 2020 syyskuussa. Etenkin palveluissa luottamus tulevaisuuteen 
kohosi selvästi ja oli korkeimmalla tasollaan sitten lokakuun 2019. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202105_1/ 

Venäjän talous supistui ennakoitua vähemmän vuonna 2020, mutta kotimainen kysyntä ja 
tuonti supistuivat voimakkaasti  
Venäjän BKT:n reaalinen volyymi pienentyi viime vuonna runsaat 3 % eli ennustettua lievemmin. 
Kotimaisen kysynnän ja sen myötä tuotannon supistumiseen vaikuttivat keskeisesti raakaöljyn ja 
eräiden muiden Venäjän perusvientihyödykkeiden vientihintojen jyrkkä putoaminen viime vuoden 
keväällä sekä koronaviruksen leviäminen ja siihen liittyvät rajoitustoimet. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202105_2/ 

Venäjän maatalous jatkoi kasvuaan Maatalouden tuotanto on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti 
monen vuoden ajan eikä vuosi 2020 tehnyt poikkeusta, joskin kasvu vaimeni puoleentoista 
prosenttiin. Kasvinviljelytuotanto, joka muodostaa selvästi yli puolet maatalouden tuotannosta, 
lisääntyi huomattavasti hitaammin kuin lähes kaikkina aiempina vuosina. Viljojen sadot lisääntyivät 
kokonaisuutena 10 % ja ylsivät lähes ennätysvuoden 2017 lukemaan. Sen sijaan eräiden muiden 
viljelykasvien kuten perunan tuotanto väheni paljon ja sokerijuurikkaan tuotanto romahti 
pienimmäksi moneen vuoteen, mikä johtui sekä kylvöalan että satoisuuden supistumisesta. 
Karjatalouden tuotannon tasainen kasvu jatkui viime vuonna. 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202105_3/ 

Venäjän pankkisektori kasvoi ripeästi vuona 2020 
Taseen loppusummalla mitattuna pankkisektori kasvoi 12,5 % viime vuonna, eli selvästi 
nopeammin kuin vuonna 2019. Taseen kasvua tuki erityisesti asuntoluottojen sekä pk-yrityksille 
myönnettyjen luottojen määrän kasvu. Kasvun taustalla on valtion myöntämä lainojen korkotuki 
sekä muut tukiohjelmat (BOFIT Viikkokatsaus 35a/2020 ja 35b/2020). Talouden taantumasta 
huolimatta maksuhäiriöt eivät juurikaan ole kasvaneet ja hoitamattomien luottojen osuus koko 
pankkisektorin luottokannasta pysyi 6,1 prosentissa. Sen sijaan luottoja järjesteltiin paljon jo 
loppukeväällä (BOFIT Viikkokatsaus 29/2020 ). Vuoden loppuun mennessä suurille yrityksille 
myönnettyjä lainoja oli järjestelty yli 5 100 mrd. ruplan arvosta, mikä on yli 14 % suurimpien 
pankkien yrityslainakannasta. Yritysten vaikeuksien odotetaan heijastuvan lainakannan laatuun 
aikaisintaan tänä vuonna. Pankkisektori on kuitenkin hyvin pääomitettu ja mahdollisiin 
luottotappioihin on varauduttu melko hyvin. https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202105_4/ 

  
VIRO 
 
Viron talous supistuu koronakriisin vanavedessä 
Koronakriisi on ollut Viron talousvuoden keskeisin puheenaihe ja nimittäjä. Toistaiseksi kriisin 
vaikutukset ovat olleet pahimpia ennusteita maltillisempia, missä valtion tukitoimilla on ollut suuri 
merkitys. Kuitenkin etenkin matkailuala on syvässä lamassa, eikä muillakaan sektoreilla voida vielä 
huokaista. Lainoilla rahoitettujen tukien valossa vanhat vaatimukset tasapainoisesta budjetista 
alkavat näyttää yhä epärealistisemmilta. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/viron-talous-supistuu-koronakriisin-vanavedess-c3-
a4/384951 
 
 
Viron markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 
Talouskehitys on ollut nopeaa. Kasvun odotetaan jatkuvan korona-ajan jälkeen, joskin tasaantuvan 
aiempaan verrattuna. Suomalaistaustaiset yritykset ovat vahvasti läsnä Virossa. 
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Markkinamahdollisuuksia on paljon. Työvoimakustannukset ovat alhaisemmat kuin Suomessa, 
joskin Viron suhteellinen etu työvoimakustannuksissa on kaventumassa. Työvoimavaltaisia 
yrityksiä on jo siirtynyt Virosta halvempien työvoimakustannusten maihin (mm. tekstiiliteollisuus). 
Viron sitoutuminen ilmastotavoitteisiin ja tähän liittyvät energiasektorin muutokset tarjoavat paljon 
mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/viron-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951 
 
 
MUUTA 
 
Kansainvälisen talouden hauras elpyminen koronakriisistä on käynnistynyt 
Koronapandemian aiheuttama maailmanlaajuinen talouskriisi kärjistyi maaliskuussa 2020. 
Terveyteen kohdistuva uhka ja viruksen hillitsemisen kannalta välttämättömät talouden 
rajoitustoimet johtivat poikkeuksellisen äkilliseen ja voimakkaaseen tuotannon supistumiseen 
maailmanlaajuisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Maailmantalouden ennakoidaan supistuvan 
tänä vuonna noin 4–6 % ja euroalueen kokonaistuotannon noin 8–10 %. Euroalueen talous 
näyttäisi sukeltavan tänä vuonna hieman syvemmälle kuin Yhdysvallat, mutta molempien 
elpymisvauhti on hyvin epävarmaa. Kiinassa vaikein vaihe epidemiassa ja siten myös talouden 
jyrkin supistuminen osuivat vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Toipumista ovat edesauttaneet 
koronalta suojautumiseen tarvittavan materiaalin sekä etätyölaitteiden tuotanto ja vienti. 
Pandemiasokin vaikutus on globaalisti ollut inflaatiota hidastava. Työttömyys on kasvussa, mutta 
euroalueella äkillinen massatyöttömyys on vältetty lomautusten ja tukien avulla. 
https://www.eurojatalous.fi/fi/2020/5/kansainvalisen-talouden-hauras-elpyminen-koronakriisista-on-kaynnistynyt/ 
 
Tehoja rahanpesun torjuntaan selkeämmillä säännöillä ja sujuvalla tiedonkululla 
Suomessa toimivat pankit tekivät viime vuonna yli 10 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista, ja 
finanssialan yritykset Suomessa käyttävät vuosittain jopa yli 100 miljoonaa euroa rahanpesun 
torjuntaan. Ilmoitukset johtavat kuitenkin vain harvoin esitutkintaan tai syytteisiin. Lisää tehoja 
rahanpesun torjuntaan saataisiin tehostamalla sekä yksittäisten pankkien että pankkien ja 
viranomaisten välistä tietojenvaihtoa. Tarpeen on myös lisätä viranomaisten resursseja sekä 
selkeyttää lainsäädäntöä. 
https://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Tehoja-rahanpesun-torjuntaan-selkeammilla-saannoilla-ja-sujuvalla-tiedonkululla.aspx 
 
Vapaa markkinakapitalismi korvautumassa uudella järjestelmällä 
Globaali talous on vähitellen siirtymässä vapaasta markkinakapitalismista kohti strategista 
kapitalismia. Strategisen kapitalismin ero viime vuosikymmeninä vallinneeseen 
markkinakapitalismiin on tukeutuminen aiempaa useammin niin sanottuihin geoekonomisiin toimiin, 
mikä tarkoittaa sitä, että valtiot puuttuvat strategisin perustein vapaaseen kaupankäyntiin. 
Globaalin talousjärjestelmän mullistuksesta kerrotaan tuoreessa Ulkopoliittisen instituutin FIIA 
Working Paperissa. 
Strategisessa kapitalismissa valtiot asettavat ehtoja sille, millä hyödykkeillä, palveluilla ja 
teknologioilla voidaan käydä kauppaa, mitkä ulkomaiset kauppa- ja sijoituskumppanit ovat 
luotettavia ja missä kauppaa tulisi käydä. Tässä muuttuvassa toimintaympäristössä yritykset 
puolestaan kehittävät keinoja suojautuakseen geoekonomisilta riskeiltä ja pitääkseen 
liiketoimintansa elossa. Yritysten reaktiot vaihtelevat valtion toimien vastustamisesta sen tosiasian 
hyväksymiseen, että hallitus puuttuu jonkin verran kaupankäyntiin turvatakseen strategisia 
voimavaroja. https://www.fiia.fi/julkaisu/the-emergence-of-strategic-capitalism 
 
Maat ja markkinat 3/2020: Koronapandemia hidastaa vientiä – vientitakuulaitosten rooli 
viennin edellytysten turvaamisessa entistä tärkeämpi (Intia, Venäjä, Valko-Venäjä, Brasilia, 
Argentiina)  
Eri puolilla maailmaa on jääty odottamaan pandemian kulkua ja suunniteltuja investointeja on 
lykätty, mikä näkyy myös suomalaisviejien tilauskirjojen ohenemisena. Finnvera myönsi 
alkuvuonna vientitakuita ja erityistakauksia reilun viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
Tullin tilastojen mukaan Suomen vienti väheni 17 prosenttia vuoden 2020 alkupuoliskolla 
edellisvuoteen verrattuna. Taloudellisen ja poliittisen epävarmuuden lisääntyminen kasvattaa 
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tyypillisesti tarvetta vientitakuulaitosten takaamalle rahoitukselle, ja vientitakuulaitokset, kuten 
Finnvera, ovat valmiina jatkamaan vienninrahoitusta hyville hankkeille. https://bit.ly/3l0POFh 

Uusi ohjelma hakee Suomeen kasvua kansainvälisyydestä – tavoitteena lisätä vientiä, 
kilpailukykyä ja vientiyritysten määrää 
Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmalla pyritään palauttamaan Suomen vienti kasvu-uralle 
vuoden 2021 aikana. Ohjelmassa muun muassa perustetaan yrityksille suunnattu EU- ja 
kansainvälisen rahoituksen keskitetty neuvontapalvelu ja kasvatetaan Business Finlandin 
ulkomaanverkostoa. 
https://tem.fi/-/uusi-ohjelma-hakee-suomeen-kasvua-kansainvalisyydesta-tavoitteena-lisata-vientia-kilpailukykya-ja-vientiyritysten-
maaraa 
 
Logistiikan digitalisaatiostrategia: Kohti tehokasta ja kestävää logistiikkaa digitalisaatiolla 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162463 

Tavoitteiden määrittely vastuullisuuteen linkatuissa rahoituksissa vaatii tarkkaa selvitystä 
Vastuullisessa rahoituksessa olennaista ei ole nykyhetken tila tai kuinka hyviä kohteena olevat 
yritykset ovat nyt. Olennaista on ymmärtää, mihin suuntaan yritysten pitäisi mennä, ja millä 
mittareilla niitä siihen kannustetaan. 
https://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Tavoitteiden-maarittely-vastuullisuuteen-linkatuissa-rahoituksissa-vaatii-selvitysta.aspx 
 
 
Päivityksiä lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta: työ- ja elinkeinoministeriöstä 
kansallinen yhteyspiste  
Lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta on tehty täydennyksiä, jotka perustuvat EU-
asetukseen. Lisäksi lakiin on tehty muutoksia, jotka selkiyttävät lain soveltamista. Muutokset 
tulevat voimaan 11.10.2020. 
Kansallisen lain lähtökohta on jatkossakin myönteinen suhtautuminen ulkomaisiin sijoituksiin. 
Viranomaisilla on kuitenkin mahdollisuus valvoa huoltovarmuuden ja maan turvallisuuden kannalta 
keskeisten yhtiöiden omistuspohjaa ja tarvittaessa rajoittaa ulkomaista omistusta tällaisissa 
yhtiöissä. 
EU:n seuranta-asetus ulkomaisista suorista sijoituksista luo puitteet ulkomaisten sijoitusten 
seurannalle jäsenvaltioissa sekä mekanismin jäsenvaltioiden ja komission tiedonvaihdolle. 
Asetuksen soveltaminen alkaa unionin alueella 11.10.2020 eli samana päivänä, kun kansallisen 
lain muutokset tulevat voimaan. 
https://tem.fi/-/paivityksia-lakiin-ulkomaalaisten-yritysostojen-seurannasta-tyo-ja-elinkeinoministeriosta-kansallinen-yhteyspiste 
 
Opas tarjoaa käytännön vinkkejä korruptiontorjuntaan pk-yrityksille 
Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut oppaan pk-yrityksille korruptiontorjunnasta. Vastaavaa 
opasta ei ole aiemmin ollut suomeksi saatavilla. Oppaan tarkoituksena on kuvata, mistä 
korruptiossa on kyse ja miten pk-yritykset voivat torjua sitä omassa toiminnassaan. Usein korruptio 
mielletään lahjonnaksi, jossa setelinippu vaihtaa omistajaa tietyn edun saamiseksi. Korruptio on 
kuitenkin tätä monitahoisempi ilmiö, jossa vaikutusvaltaa käytetään väärin oman tai työnantajan 
edun tavoittelemiseksi. https://tem.fi/-/opas-tarjoaa-kaytannon-vinkkeja-korruptiontorjuntaan-pk-yrityksille 
 
Unescon koulutussektori vastannut vahvasti koronatilanteeseen 
Koulutusjärjestelmien resilienssin vahvistaminen tärkeää. Suomen asiantuntemus koulutus- ja 
teknologia-alalla kiinnostaa. 
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/unescon-koulutussektori-vastannut-vahvasti-
koronatilanteeseen/384951 
 
75-vuotias YK on ennennäkemättömien haasteiden edessä 
Yhdistyneet kansakunnat juhlii 75-vuotistaivaltaan ennennäkemättömien haasteiden varjossa. Ajat 
ovat kansainväliselle yhteisölle kovemmat kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Maailmaa koettelevat 
ilmastonmuutoksen, konfliktien ja pandemian kaltaiset globaalit ongelmat, joiden ratkaisemista 
haastaa nouseva suurvaltakilpailu. Vuosikymmenten aikana YK-järjestelmää on kritisoitu, mutta 
myös kiitetty. Muun muassa YK:n Maailman ruokaohjelmalle vasta myönnetty Nobelin 
rauhanpalkinto symboloi YK:n merkitystä ihmisoikeus- ja rauhantyön parissa. 
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Comment arvioi 24. lokakuuta vietettävän YK:n päivän 

https://tem.fi/-/uusi-ohjelma-hakee-suomeen-kasvua-kansainvalisyydesta-tavoitteena-lisata-vientia-kilpailukykya-ja-vientiyritysten-maaraa
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kynnyksellä järjestön menneitä onnistumisia ja epäonnistumisia sekä pohtii sen asemaa 
tulevaisuudessa. Julkaisun on kirjoittanut johtava tutkija Katja Creutz instituutin Globaali 
turvallisuus -tutkimusohjelmasta.https://www.fiia.fi/julkaisu/75-vuotias-yk-puntarissa 

Suomi 25 vuotta EU-jäsenenä - ei enää huolia puolustusulottuvuuden noususta  
Suomi on vahvistanut panostaan Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustusyhteistyön 
kehittämiseen viime vuosikymmenellä. Suomi on yksi niistä harvoista maista, joka on korostanut 
sotilaallisten hyökkäysten varalle laaditun EU:n keskinäisen avunannon velvoitteen (SEU 42:7) 
merkitystä. Lisäksi Suomi on rakentanut aiempaa tiiviimpiä turvallisuuspoliittisia suhteita 
Ranskaan, ilmenee Ulkopoliittisen instituutin uudesta tutkimuksesta. 
Instituutin uusi Finnish Foreign Policy Paper -sarjan julkaisu arvioi Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan muutosta Suomen 25-vuotisen EU-jäsenyyden aikana. Julkaisun ovat 
kirjoittaneet vanhempi tutkija Matti Pesu, tutkija Tuomas Iso-Markku sekä ohjelmajohtaja Juha 
Jokela instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmasta. 
Tutkijoiden mukaan Suomi on viime vuosina pyrkinyt hakemaan EU-jäsenyydestä aiempaa 
enemmän turvaa Venäjän potentiaalista uhkaa vastaan. Suomi on myös edistänyt yhä rohkeammin 
EU:n turvallisuus- ja puolustuspoliittista ulottuvuutta. Lisäksi Suomi tavoittelee unionilta suojaa 
geoekonomisten uhkien torjumiseksi. EU:n rooli Suomen ulkopolitiikan keskeisten tavoitteiden 
ajamisessa ja etujen turvaamisessa onkin entisestään korostunut.   
https://www.fiia.fi/julkaisu/finnish-foreign-policy-during-eu-membership 
 
 
Yhteenvetoraportti toimialojen vähähiilitiekartoista ilmestynyt Työ- ja elinkeinoministeriö on 
julkaissut raportin, joka tiivistää viimeisen vuoden aikana tehtyjen toimialojen tiekarttojen 
päätulokset. Raporttiin sisältyy myös tiivistelmät julkaistuista tiekartoista, hankkeen keskeiset 
johtopäätökset, kuvaus työprosessista sekä arviot jatkotyöstä sekä siitä, miten tiekarttojen antia 
hyödynnetään Suomen ilmasto- ja energiatyössä kohti vähähiilisyyttä. Tiekartat osoittavat, että 
hallituksen tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 on teollisuuden ja muiden toimialojen osalta 
saavutettavissa olemassa olevilla tai näköpiirissä olevilla teknologioilla.  
https://tem.fi/-/yhteenvetoraportti-toimialojen-vahahiilitiekartoista-ilmestynyt 
 
Kotouttamisen SIB-kokeilu työllisti yli tuhat maahanmuuttajaa 

Maahanmuuttajien nopeaan työllistymiseen tähdänneessä kokeilussa hyödynnettiin 
vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (Social Impact Bond). Työ- ja elinkeinoministeriö kilpailuttaa 
ulkopuolisen arvion kokeilun onnistumisesta. Alustavat tulokset ovat lupaavia. Kokeilu syntyi 
tarpeesta työllistää ja kotouttaa maahanmuuttajia nopeammin sekä auttaa työnantajia saamaan 
tarvitsemaansa työvoimaa. Tavoitteena oli nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä yhdistämällä 
yritykset ja työntekijät sekä räätälöimällä kotoutumiskoulutus työpaikan tarpeiden mukaan. 
https://tem.fi/-/kotouttamisen-sib-kokeilu-tyollisti-yli-tuhat-maahanmuuttajaa 
 
Koronakriisi osoitti: talouskasvusta  
Ilmastonmuutokseen on vastattava markkinatalouden toimintaedellytyksiä parantamalla ja 
sääntelyä kehittämällä, todetaan tänään julkaistussa ETLA Muistiossa. Koronakriisi on osoittanut 
talouskasvun hiipumisen olevan ilmaston kannalta huono teko, kun kasvava työttömyys ja valtion 
velkaantuminen vievät varoja teknologiselta kehitykseltä. Tulevaisuus näyttää historian perusteella 
tehtyjä lineaarisia ennusteita valoisammalta, kunhan teknologiset harppaukset jatkuvat ja niiden 
käyttöönotto nopeutuu. 
https://www.etla.fi/ajankohtaista/koronakriisi-osoitti-talouskasvusta-luopuminen-on-kelvoton-ilmastoteko/ 
 
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 
Henri Vanhasen ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekomenettelyä koskeva taustapaperi 
Government reports on Finnish foreign and security policy: Relevant but not without problems 
julkaistiin lokakuussa. Julkaisussa arvioidaan selontekojen merkitystä osana Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan muodostumista sekä pohditaan, tulisiko Suomen ottaa käyttöön 
selontekomenettelyn tueksi myös muita keinoja arvioida ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Julkaisu on 
luettavissa täältä. https://www.fiia.fi/julkaisu/government-reports-on-finnish-foreign-and-security-policy 
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Baltic Rim Economies 3/2020 
https://sites.utu.fi/bre/baltic-rim-economies-3-
2020/?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=BRE3*2020&utm_term=Read%20the%20new%20Baltic%20Rim%20
Economies&utm_content=u-3701675-65924417-2149874-0 

Hallituksen esitys konfliktimineraaleista parantaa hankintaketjujen läpinäkyvyyttä ja edistää 
vastuullisia hankintoja 
Hallitus antoi 29.10.2020 esityksen laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille 
saattamisesta. Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa hankintaketjujen läpinäkyvyyttä. 
Konfliktimineraaleja ovat konflikti- ja korkean riskin alueilta peräisin oleva tina, tantaali ja volframi, 
niiden malmit sekä kulta. Näitä mineraaleja käytetään laajasti muun muassa puhelimissa, 
tietokoneissa, kameroissa, lentokoneissa, lääkinnällisissä laitteissa sekä koruissa.  
https://tem.fi/-/hallituksen-esitys-konfliktimineraaleista-parantaa-hankintaketjujen-lapinakyvyytta-ja-edistaa-vastuullisia-hankintoja 
 
Raportti: Matkailijat kuluttavat eniten rahaa Uudellamaalla ja Lapissa 
Vuonna 2018 matkailijoiden kulutuksesta Suomessa yli puolet eli noin 8 miljardia euroa kohdistui 
Uudellemaalle ja lähes 1,1 miljardia euroa Lappiin. Matkailutoimialoilla työskentelevistä henkilöistä 
40 prosenttia työskenteli Uudellamaalla. Vuoden 2018 ennakkotiedot ilmenevät työ- ja 
elinkeinoministeriön Alueellinen matkailutilinpito -raportista. 
https://tem.fi/-/raportti-matkailijat-kuluttavat-eniten-rahaa-uudellamaalla-ja-lapissa 
 
 
Kompromissi kansainvälisen merenkulun kasvihuonepäästöjen vähentämisestä  
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitean (Marine Environment 
Protection Commitee, MEPC) kokouksessa 16.–20. marraskuuta valtiot saavuttivat kompromissin 
säännöistä, joilla kansainvälisen merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään lyhyellä 
aikavälillä. 
Kokouksessa päätettiin säännöistä, joilla säädellään kansainvälisessä liikenteessä olevien alusten 
hiili-intensiteettiä sekä teknisin että operatiivisin keinoin. Tekninen keino tarkoittaa sitä, että 
aluksen on saavutettava tietty energiatehokkuuden taso teknisten ratkaisujen kuten 
roottoripurjeiden avulla. Operatiivinen keino tarkoittaa puolestaan sitä, että aluksen on 
saavutettava tietty vuosittainen hiili-intensiteettitavoite operatiivisin keinoin kuten aluksen nopeutta 
alentamalla. Säännöt kirjataan MARPOL-yleissopimukseen ja niillä tähdätään IMO:n alustavan 
kasvihuonekaasustrategian tavoitteeseen. Sen mukaan kansainvälisen merenkulun hiili-
intensiteetti eli hiilidioksidipäästöt suhteessa kuljetussuoritteeseen alenevat vähintään 40 
prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2008. 
Kompromissin heikkous on se, ettei se sisällä tehokkaita rankaisevia sääntöjä, jos alus ei toteuta 
vaadittuja korjaavia toimia päästöjen vähentämiseksi. Tämä vaikeuttaa vuodelle 2030 asetetun 
päästöjen vähennystavoitteen saavuttamista. Päästöjä vähentävä vaikutus jää todennäköisesti 
kauas Suomen ja monen muun valtion toivomasta selkeästi IMO:n tavoitteiden ja Pariisin 
ilmastosopimuksen linjan mukaisesta tasosta. 
Suomi saavutti neuvotteluissa keskeisen tavoitteensa roro- ja ropax-aluksien energiatehokkuutta 
koskevien vaatimusten osalta. Alusten erityisvaatimukset huomioidaan kansainvälisesti 
velvoittavissa MARPOL-yleissopimuksen muutoksissa niin, että roro- ja ropax-aluksilla on 
realistiset mahdollisuudet saavuttaa vaadittu energiatehokkuuden taso. 
Neuvottelut tarkentavista säännöistä jatkuvat. Jos sääntelyä tarkentavista ohjesäännöistä ei saada 
tiukkoja ja selkeitä, kasvihuonekaasupäästöt jatkavat kasvuaan ja IMO ei saavuta tavoitteitaan. 
Seuraava työryhmän kokous tarkentavista säännöistä järjestetään toukokuussa 2021. 
Suomi ajoi kokouksessa omasta aloitteestaan ja menestyksekkäästi selkeitä järjestelyjä 
merenkulkujärjestön työlle, jotta valtiot ehtivät sopia päästöjen vähennystoimista aiemmin 
päätetyssä aikataulussa. 
https://www.lvm.fi/-/kompromissi-kansainvalisen-merenkulun-kasvihuonepaastojen-vahentamisesta-1243543 
 
Etelä-Kaukasiassa rauhaan on vielä matkaa - lännen maine huonontunut 
Venäjä sai Armenian ja Azerbaidzhanin sopimaan tulitauosta Vuoristo-Karabahin "toisessa 
sodassa". Marraskuun alkupuolella sovittu tulitaukosopimus ei kuitenkaan takaa kestävää rauhaa 
ilman monenkeskisiä järjestelyitä. 
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Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Comment tarkastelee Vuoristo-Karabahin konfliktia Etelä-
Kaukasiassa. Syksyllä roihahtaneet taistelut vaativat arviolta yli 4 000 kuolonuhria. Julkaisun ovat 
kirjoittaneet Etelä-Kaukasiaan ja Etyjiin erikoistunut tutkija Johanna Ketola Ulkopoliittisesta 
instituutista ja tutkijaupseeri Antti Pihlajamaa Maanpuolustuskorkeakoulusta. Kirjoittajien mukaan 
Venäjä yrittää saada läntisiä ja monenkeskisiä toimijoita, kuten EU:ta, Yhdysvaltoja ja YK:ta 
tukemaan muodostunutta sopimusta. Muun muassa EU:n uskottavuus on kuitenkin osapuolten 
silmissä kärsinyt pahasti, koska se ei kyennyt estämään tai lopettamaan sotatoimia. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/venalainen-rauha-kaukasiassa 
 
Työministeri Haatainen nimitti E-vastuualuejohtajat seitsemään ELY-keskukseen 
Työministeri Tuula Haatainen on nimittänyt 26.11.2020 Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lapin, 
Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten elinkeinot, 
työvoima ja osaaminen -vastuualueen (E-vastuualue) johtajat. Johtajan tehtävänä on johtaa 
vastuualuettaan ja vastata tulostavoitteiden saavuttamisesta. Tehtävään kuuluu alueellisen 
elinvoiman edistäminen ja yritysten uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymiskyvyn 
vahvistaminen. https://tem.fi/-/tyoministeri-haatainen-nimitti-e-vastuualuejohtajat-seitsemaan-ely-keskukseen 
 
Selvitys meriliikenteen automaation lainsäädännöstä kiinnittää huomiota turvallisuuden 
varmistamiseen  
Meriliikenteen automaatiolla tavoitellaan turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää liikennettä 
vesille. Automaation edessä lainsäädännössä tulisi kiinnittää huomiota erityisesti turvallisuuden 
varmistamiseen, selviää liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä meriliikenteen automaatiota ja 
autonomisten alusten sääntelyä koskevasta selvityksestä. 
Suomen tavoitteena on olla edelläkävijämaa merenkulun automaatiossa, sekä 
teknologiakehityksen että käyttöönoton mahdollistavan lainsäädännön näkökulmasta. 
Meriliikenteen automaatiokehitystä käsittelevä selvitys on osa liikenteen automaation toimenpide- 
ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelutyötä. 
https://www.lvm.fi/-/selvitys-meriliikenteen-automaation-lainsaadannosta-kiinnittaa-huomiota-turvallisuuden-varmistamiseen-1244493 
 
Päivitetty tiekartta: Terveysalan uusilla innovaatioilla tavoitellaan hyvinvointia ja 
kilpailukykyä 
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kehitetään tavoitteellisesti vuosina 2020–2023. 
Ihmisten terveyttä ja hyvinvointia parannetaan tutkimuksella ja teknologisella kehityksellä. Lisäksi 
edistetään Suomen asemaa kansainvälisesti terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan, 
investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijänä. 
https://tem.fi/-/paivitetty-tiekartta-terveysalan-uusilla-innovaatioilla-tavoitellaan-hyvinvointia-ja-kilpailukykya 

Yhteisöjen roolia kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämisessä selvitetään 
Sisäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat tilanneet selvityksen siitä, millä tavalla niin sanottu 
yhteisölähtöisen kotoutumisen malli voisi täydentää viranomaistoimintaa kiintiöpakolaisten 
vastaanottamisessa. Selvityksen tekijäksi on valittu Jyväskylän yliopiston alainen Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius. Tarkoitus on arvioida mallin oikeudellista ja käytännön toteutettavuutta 
Suomessa. https://tem.fi/-/1410869/yhteisojen-roolia-kiintiopakolaisten-kotoutumisen-edistamisessa-selvitetaan 
 
Toimialaraportti: Elintarviketeollisuus kasvaa, vaikka koronapandemia haastaa alaa 
Elintarviketeollisuuden kasvuhakuisuus jatkuu. Vienti ja kansainvälistyminen nähdään keskeisenä 
kasvun mahdollistajana. Kotimaisen ruokajärjestelmän merkitys on laajasti tiedostettu 
koronapandemian aikana. Kuluvana vuonna Kiinasta on tullut toiseksi tärkein elintarvikkeiden 
vientimaa Ruotsin jälkeen. https://tem.fi/-/toimialaraportti-elintarviketeollisuus-kasvaa-vaikka-koronapandemia-haastaa-alaa 
 
Toimialaraportti: Uusiutuva energia kirii eroa fossiiliseen tuontienergiaan 
Vuonna 2019 uusiutuvan energian käytön osuus kokonaisenergiankulutuksesta oli 37 prosenttia, 
kun taas fossiilisen tuontienergian osuus oli 34 prosenttia. Päästöoikeuden hinta on vuonna 2020 
koronapandemian aiheuttaman hetkellisen alkulaskun jälkeen jatkanut nousuaan, mikä edistää 
uusiutuvan energian investointeja ja käyttöä. Teknologinen kehitys parantaa puolestaan  
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tuulivoimainvestointien kannattavuutta. 
https://tem.fi/-/toimialaraportti-uusiutuva-energia-kirii-eroa-fossiiliseen-tuontienergiaan 
 
Päivitetty tiekartta: Terveysalan uusilla innovaatioilla tavoitellaan hyvinvointia ja 
kilpailukykyä 
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kehitetään tavoitteellisesti vuosina 2020–2023. 
Ihmisten terveyttä ja hyvinvointia parannetaan tutkimuksella ja teknologisella kehityksellä. Lisäksi 
edistetään Suomen asemaa kansainvälisesti terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan, 
investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijänä. 
https://tem.fi/-/paivitetty-tiekartta-terveysalan-uusilla-innovaatioilla-tavoitellaan-hyvinvointia-ja-kilpailukykya 
 
Tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin 
EU ja Iso-Britannia ovat neuvotelleet sopimuksen EU-erosta (brexit). Sopimus astuu voimaan 
1.2.2020 alkaen. Erosopimus sisältää siirtymäajan 31.12.2020 saakka. 
Ennen siirtymäajan päättymistä EU-maiden ja Ison-Britannian välillä liikkuvien sosiaaliturva 
määräytyy jatkossa erosopimuksen mukaisesti. 
https://www.kela.fi/brexit?utm_source=uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=KV-info 
 
Terveydenhuoltoa yli rajojen – yhteyspiste neuvoo poikkeusajassakin 
Ihmisten liikkuminen rajojen yli on koronapandemiasta huolimatta monelle arkipäivää. Syitä on 
monia: perheenjäsenet voivat asua eri maissa, joku saattaa työskennellä tai opiskella ulkomailla ja 
kolmas hakeutua sairaanhoitoon toiseen maahan. Osa ulkomailla asuvista on palannut Suomeen, 
osa on jäänyt alkuperäistä suunnitelmaansa pidemmäksi ajaksi toiseen maahan tai Suomeen. 
Terveysasioiden miettiminen on ajankohtaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Entä jos sairastun 
koronavirukseen ulkomailla? Miten saan lisää reseptilääkkeitä, jos lääkkeeni loppuvat? Mitkä ovat 
oikeuteni saada hoitoa, oli syynä koronavirus tai mikä tahansa muu? 
https://elamassa.fi/pia-blomqvist/terveydenhuoltoa-yli-rajojen-yhteyspiste-neuvoo-
poikkeusajassakin/?utm_source=uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=KV-info 
 
Raportti: Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien silmissä voitaisiin lisätä 
keskitetyillä toimilla ja työperusteisen oleskelulupaprosessin virtaviivaistamisella 
OECD:n Talent Attractiveness -indeksin perusteella Suomi on kiinnostava kohdemaa 
kansainvälisille opiskelijoille ja yrittäjille. Osaavien työntekijöiden houkuttelussa Suomi jää kuitenkin 
kauas mm. muiden Pohjoismaiden ja Alankomaiden taakse. Osaajien houkuttelussa onnistuneiden 
vertailumaiden kokemuksista voidaan hakea oppia, kun Suomi kehittää kansainvälisten osaajien 
houkutteluun liittyviä toimenpiteitä ja pyrkii nopeuttamaan työperusteisten oleskelulupien käsittelyä. 
https://tem.fi/-/10616/raportti-suomen-houkuttelevuutta-kansainvalisten-osaajien-silmissa-voitaisiin-lisata-keskitetyilla-toimilla-ja-
tyoperusteisen-oleskelulupaprosessin-virtaviivaistamisella 
 
Toimialaraportti: Kansallispuistot vahvistamaan luonnontuotteiden ja palveluiden 
näkyvyyttä 
Luonnontuotteisiin liittyvä palveluliiketoiminta kehittyy jatkuvasti ja erityisesti hyvinvoinnin ja 
matkailun merkitys on noussut viime vuosien aikana. Kansallispuistojen kävijät ovat potentiaalinen 
kohderyhmä luonnontuotteiden asiakkaina. 
https://tem.fi/-/10616/raportti-suomen-houkuttelevuutta-kansainvalisten-osaajien-silmissa-voitaisiin-lisata-keskitetyilla-toimilla-ja-
tyoperusteisen-oleskelulupaprosessin-virtaviivaistamisella 
 
Hallitus esittää lakimuutoksia ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi – 
Toimenpiteitä tehdään läpi hallituskauden   
Hallitus esittää 17.12.2020 ulkomaalaislain muuttamista siten, että ulkomaisen työvoiman 
hyväksikäyttöä ehkäistään nykyistä tehokkaammin. Myös hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa 
parannetaan. Tavoitteena on edistää työperäisen hyväksikäytön ilmi tulemista.   
– Pahimmillaan ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytössä on kyse riistotaloudesta. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on tehdä hyväksikäyttäjän asemasta hankalampaa ja tarjota uhrille 
suojaa. Uusien toimien valmistelu jatkuu läpi hallituskauden, toteaa työministeri Tuula Haatainen. 
https://tem.fi/-/hallitus-esittaa-lakimuutoksia-ulkomaalaisen-tyovoiman-hyvaksikayton-ehkaisemiseksi-toimenpiteita-tehdaan-lapi-
hallituskauden 
 
Baltic Rim Economies 4/2020 https://bit.ly/3mTUGg0 
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Kiertotalousohjelma ehdottaa toimia ympäristö- ja taloushaasteisiin – myös taittamaan 
ylikulutusta Kiertotalouden strategisen ohjelmaehdotuksen laatinut työryhmä esittää tavoitteet ja 
keinot, joilla kiertotaloudesta tehdään Suomen talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. 
Tavoitteena on hillitä luonnonvarojen ylikulutusta, ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä sekä 
vahvistaa taloutta ja työllisyyttä. 
https://tem.fi/-/1410903/kiertotalousohjelma-ehdottaa-toimia-ymparisto-ja-taloushaasteisiin-myos-taittamaan-ylikulutusta 
 
Selvitys: Suomalaisyritykset sitoutuneet ihmisoikeuksien noudattamiseen, mutta harva 
kertoo käytännön toimistaan 
Valtaosa suomalaisyrityksistä on sitoutunut yleisellä tasolla kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Vain 
neljännes yrityksistä kuitenkin arvioi järjestelmällisesti ja julkisesti, millaisia vaikutuksia niiden 
liiketoiminnalla on ihmisoikeuksien toteutumiseen. Tulos noudattaa kansainvälistä keskiarvoa. 
https://tem.fi/-/10616/selvitys-suomalaisyritykset-sitoutuneet-ihmisoikeuksien-noudattamiseen-mutta-harva-kertoo-kaytannon-toimistaan 
 
Datapohjaisen arvonluonnin strategiset vaihtoehdot 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-667-3 
Data on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi raaka-aine taloudelliselle kasvulle. Datataloudessa arvo 
luodaan liiketoimintaan liittyvien dataresurssien avulla – dataa keräämällä, jakamalla, 
yhdistelemällä, analysoimalla ja hyödyntämällä. Data- ja alustatalouden yhteiskehitys muuttaa 
maailmantalouden rakenteita, liiketoimintamalleja, kilpailua ja kuluttajien käyttäytymistä. Samalla 
kehitys hämärtää toimialojen ja työn tekemisen perinteisiä määrittelyjä sekä sitä, miten 
arvonluontia tulisi mitata yrityksissä ja taloudessa. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162669 
 
Korona kiihdytti päätöksentekoa Euroopassa - Pandemiaan reagointi on Suomen kaltaisille 
maille näytönpaikka  
Koronapandemia käynnisti maaliskuussa poikkeustilan Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa, ja 
poliittiset muutokset levisivät nopeasti maasta toiseen. Vaikka EU-maat heräsivätkin pandemiaan 
verrattain myöhässä, ne ottivat käyttöön nopeasti voimakkaita poikkeustoimenpiteitä. Pandemian 
ensimmäinen aalto antoi Euroopan pienille ja keskikokoisille maille mahdollisuuden esitellä 
kansainvälisesti omia toimintaperiaatteitaan, jotka pandemian edetessä osoittautuivat monin aikoin 
tehokkaiksi.  
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Working Paper käsittelee päätöksentekijöiden roolia EU:ssa ja 
erityisesti Suomessa covid-19-pandemian puhkeamisen ensimmäisinä kuukausina. Julkaisun ovat 
kirjoittaneet FIIA:n johtaja Mika Aaltola, tutkija Johanna Ketola sekä tutkimusavustajat Aada 
Peltonen ja Karoliina Vaakanainen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmasta. Tutkimus 
on instituutin Covid-19-hankkeen ensimmäinen julkaisu. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/an-abrupt-awakening-to-the-realities-of-a-pandemic 

Suomen kriisinhallintastrategia on päivitettävä - Todellisuus ja "kriisinhallinnan tarina" eivät 
kohtaa 
Suomelta puuttuu kriisinhallinnastaan uskottava tarina, joka olisi linjassa toiminnan todellisen 
luonteen kanssa, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin FIIA Commentissa instituutin Globaali 
turvallisuus -ohjelman vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak. 
Kriisinhallintaoperaatiot kuvataan Suomen uudessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ja 
hallitusohjelmassa keskeiseksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineeksi. Operaatioiden tarkoitus on 
muun muassa tukea konfliktien ratkaisua ja edistää kansainvälistä vakautta ja turvallisuutta. 
Operaatioiden vaikuttavuutta on kuitenkin julkisesti arvioitu lähes pelkästään puolustuspoliittisista 
lähtökohdista, ja analyysit niiden vaikutuksista konfliktialueisiin ovat loistaneet poissaolollaan. 
FIIA Commentissa ruoditaan Suomen kriisinhallintastrategian kipupisteitä. Salonius-Pasternakin 
mukaan Suomi on kriisinhallinnan nojalla tosiasiassa osallistunut sotimiseen, ja kohdemaissa 
operaatioiden seuraukset ovat saattaneet olla jopa negatiivisia. Puolustuspoliittisesti Suomen 
kriisinhallinta on kuitenkin hänen mukaansa ollut onnistunutta. 
Salonius-Pasternak toivoo avoimempaa julkista keskustelua kriisinhallintaoperaatioiden 
tavoitteista, kun päättäjät arvioivat niihin osallistumista. Hän esittää Twitterissä (@charlyjsp) 
päättäjille kysymyksiä, joiden on tarkoitus auttaa tässä prosessissa. 
https://www.fiia.fi/julkaisu/suomi-konfliktien-osapuoli-ja-arvojen-lahettilas 
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Viennin menestys ei ole itsestäänselvyys vaan se vaatii kovaa työtä 
Suomen pitää olla hereillä, kun maailman markkinat pikkuhiljaa avautuvat ja eri maiden talouden 
elvytystoimet käynnistyvät. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi korostaa, 
että Suomi ei saa jäädä jälkeen akuuteissa vientiponnisteluissa, mutta ei myöskään pidemmän 
aikavälin toimissa.  
https://kauppakamari.fi/tiedote/keskuskauppakamari-viennin-menestys-ei-ole-itsestaanselvyys-vaan-se-vaatii-jatkuvaa-tyota/ 

Toimivat kauppaprosessit takaavat turvallisen kaupankäynnin – Keskuskauppakamarilta 
vinkit onnistuneeseen kansainvälisen kaupan toteuttamiseen 
Kauppasopimusta laatiessa tulee olla tarkkana, ettei vastapuolen vaatimuksiin suostumalla toimita 
sääntöjen tai lakien vastaisesti. Esimerkiksi hinnoittelumalli ja vaikkapa vuosialennusten vaikutus 
tullauksiin kohdemaassa on syytä varmistaa etukäteen. 
https://kauppakamari.fi/tiedote/toimivat-kauppaprosesessit-takaavat-turvallisen-kaupankaynnin-keskuskauppakamarilta-vinkit-
onnistuneeseen-kansainvalisen-kaupan-toteuttamiseen/ 
 
Uzbekistan esittää hyvää naapuria Keski-Aasiassa - ja kiillottaa mainettaan kansainvälisillä 
areenoilla Uzbekistan on aloittanut maltillisen uudistusohjelman, jonka tavoitteena on taata maan 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys ilman autoritäärisen järjestelmän muuttamista. Vanha 
eristäytymispolitiikka on vaihtunut ulkopoliittiseen avautumiseen. Uudella strategialla on 
huomattavia alueellisia vaikutuksia, esimerkiksi talouteen, Keski-Aasiassa. 
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Working Paper käsittelee Uzbekistanin "hyvän naapuruuden" 
politiikkaa ja Keski-Aasian tilannetta. Julkaisun on kirjoittanut tutkija Kristiina Silvan instituutin EU:n 
itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelmasta. Silvanin mukaan Uzbekistanin uusi 
naapuruuspolitiikka luo tarvittavan perustan kestävälle ja aluelähtöiselle yhteistyölle niin, että se on 
hyväksyttävää sekä muille Keski-Aasian valtioille että vaikutusvaltaisille ulkopuolisille toimijoille. 
Politiikka on otettu vastaan myönteisesti esimerkiksi Venäjällä, Kiinassa ja lännessä.  
Englanninkielisen julkaisun voi ladata instituutin verkkosivuilta:  
https://www.fiia.fi/julkaisu/uzbekistans-new-central-asia-policy 
 
 

NIMITYKSET 
 
 
Sivuakkreditoinnit Fidžiin, Bruneihin ja Eswatiniin sekä valtuutus Barbadokselle 
Tasavallan presidentti päätti sivuakkreditoinneista ja valtuutuksesta perjantaina 2. lokakuuta. 
Tasavallan presidentin päätti sivuakkreditoida Canberran suurlähetystön päällikön, 
suurlähettiläs Satu Mattila-Budichin Fidžiin, Kuala Lumpurin suurlähetystön päällikön, 
suurlähettiläs Sami Leinon Bruneihin ja Maputon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anna-
Kaisa Heikkisen Eswatiniin. 
Lisäksi tasavallan presidentti valtuutti ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, 
ulkoasiainneuvos Pertti Ikosen toimimaan myös Barbadoksella. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/sivuakkreditoinnit-fid-c5-beiin-bruneihin-ja-eswatiniin-sek-c3-a4-
valtuutus-barbadokselle 
 
Nimitetty apulaisosastopäällikkö ja ulkoasiainhallinnon tarkastaja 
Valtioneuvosto määräsi kaksi uutta tehtävää ulkoministeriöön torstaina 15. lokakuuta. 
Valtioneuvosto nimitti lähetystöneuvos Titta Majan ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen 
virkaan 1.11.2020 lukien ja määräsi hänet ulkoministeriön Kehityspoliittisen osaston 
apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.11.2020-31.8.2024. 
Maja siirtyy tehtävään Eteläisen Aasian yksikön yksikönpäällikön tehtävästä, jossa hän on 
työskennellyt vuodesta 2018. Ennen tätä tehtävää hän oli viestintäosastolla Kauppapolitiikka-
lehden päätoimittajana vuosina 2017–2018. Suomen Geneven edustustossa Maja hoiti 
aseriisuntaa, asevalvontaa ja ihmisoikeuskysymyksiä vuosina 2014–2017. Muuta 
edustustokokemusta hänellä on Santiago de Chilestä ja Tallinnasta. Hän on palvellut myös EU-
delegaatiossa Brasiliassa. Ministeriössä Maja on hoitanut useita kehitysyhteistyöhön liittyviä 
tehtäviä mm. Afrikan- ja Lähi-Idän sekä Aasian ja Amerikkojen osastoilla. Ulkoministeriön 
palvelukseen Maja on tullut vuonna 2002. Maja on työskennellyt myös UNDP:n, UNICEF:n ja 
UNIFEM:n palveluksessa. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri. 
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Valtioneuvosto määräsi lainsäädäntöneuvos Ari Rouheen ulkoasiainhallinnon tarkastajan 
tehtävään määräajaksi 19.10.2020-31.8.2024. Ulkoasiainhallinnon tarkastaja johtaa ministeriön 
sisäisen tarkastuksen yksikköä, jonka keskeisimpiin tehtäviin kuuluu ulkomaanedustustojen ja 
ministeriön yksikköjen tarkastus. Rouhe on toiminut ulkoministeriön hallintojohtajana vuosina 
2009–2020. Edustustokokemusta hänellä on Brysselistä EU-edustuston hallintopäällikön 
tehtävästä vuosina 2004–2007. Ulkoministeriön palvelukseen Rouhe on tullut vuonna 1995 
hallintojuristiksi. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/nimitetty-apulaisosastop-c3-a4-c3-a4llikk-c3-b6-ja-ulkoasiainhallinnon-
tarkastaja 
 
Uusi kiertävä suurlähettiläs ja sivuakkreditointeja 
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 16. lokakuuta määrännyt uuden kiertävän 
suurlähettilään ja sivuakkreditointeja. 
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Kirsti Narisen ulkoministeriöstä käsin kiertävän 
suurlähettilään tehtävään 19.10.2020 lukien toimialueenaan Georgia. 
Narinen siirtyy tehtävään toimittuaan Euroopan Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa 
kansainvälisten suhteiden päällikkönä 2018–2020, jota ennen hän toimi edustuston päällikkönä 
Tallinnan suurlähetystössä vuosina 2014–2018. Muuta edustustokokemusta hänellä on 
kakkosvirkamiehen tehtävistä Tallinnasta, Ljubljanasta ja Pietarista. 
Ministeriön päässä Narinen on työskennellyt mm. hallintopalveluissa työhyvinvointipalvelut-ryhmän 
vetäjänä ja yksikönpäällikkönä työhyvinvointiyksikössä vuosina 2010–2014 ja tätä ennen 
Eurooppa-osastolla EU-koordinaatiotehtävissä. Ulkoministeriön palvelukseen Narinen on tullut 
vuonna 1984. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti. 
Tasavallan presidentti sivuakkreditoi Ateenan suurlähetystön päällikön Jari 
Gustafssonin Albaniaan, Bangkokin suurlähetystön päällikön Jyri Järviahon Kambodžaan ja Soulin 
suurlähetystön päällikön Pekka Metson Korean demokraattiseen kansantasavaltaan. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusi-kiert-c3-a4v-c3-a4-suurl-c3-a4hettil-c3-a4s-ja-sivuakkreditointeja 
 
Helena Airaksisesta apulaisosastopäällikkö Afrikan ja Lähi-idän osastolle 
Valtioneuvosto määräsi torstaina 22. lokakuuta uuden apulaisosastopäällikön Afrikan ja Lähi-idän 
osastolle 
Valtioneuvosto määräsi ulkoasiainneuvos Helena Airaksisen ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän 
osaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.11.2020-31.8.2024. 
Airaksinen oli ennen uutta nimitystä suurlähettiläänä Addis Abebassa vuosina 2016–2020. Ennen 
suurlähettilään virkaa Airaksinen toimi yksikönpäällikkönä Itä- ja Länsi-Afrikan yksikössä vuosina 
2007–2016. Hänen uraansa on mahtunut myös eri Afrikan maiden tiiminvetäjän ja 
maavastuuvirkamiesten tehtäviä. Airaksisella on kokemusta myös ennen ulkoministeriöön tuloa 
tutkimustyöstä Helsingin yliopistossa ja kansainvälisessä tutkimuslaitoksessa Afrikassa. 
Ulkoministeriön palvelukseen Airaksinen on tullut vuonna 1990. Koulutukseltaan hän on maa- ja 
metsätieteiden maisteri. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/helena-airaksisesta-apulaisosastop-c3-a4-c3-a4llikk-c3-b6-afrikan-ja-l-
c3-a4hi-id-c3-a4n-osastolle 
 
Uusi suurlähettiläs Sofiaan ja valtuutus toimia Armeniassa 
Tasavallan presidentti on esittelyssään torstaina 22. lokakuuta määrännyt uuden suurlähettilään 
Sofiaan ja antanut valtuutuksen  
Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Kristiina Kuvaja-Xanthopoulosin Sofiassa olevan 
suurlähetystön päällikön tehtävään 16.11.2020 lukien. 
Kuvaja-Xanthopoulos siirtyy Sofiaan Afrikan ja Lähi-idän osaston apulaisosastopäällikön 
tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2016. Tätä ennen hän oli yksikönpäällikkönä 
Toimialapolitiikan yksikössä vuosina 2013–2016. Aiempaa edustustokokemusta Kuvaja-
Xanthopoulosella on Brysselistä, Ateenasta ja Manilasta. 
Ulkoministeriön palvelukseen Kuvaja-Xanthopoulos on tullut vuonna 1999. Koulutukseltaan hän on 
yhteiskuntatieteiden tohtori. 
Lisäksi tasavallan presidentti valtuutti ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, 
ulkoasiainneuvos Kirsti Narisen toimimaan myös Armeniassa. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusi-suurl-c3-a4hettil-c3-a4s-sofiaan-ja-valtuutus-toimia-armeniassa 
 

https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/nimitetty-apulaisosastop-c3-a4-c3-a4llikk-c3-b6-ja-ulkoasiainhallinnon-tarkastaja
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/nimitetty-apulaisosastop-c3-a4-c3-a4llikk-c3-b6-ja-ulkoasiainhallinnon-tarkastaja
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusi-kiert-c3-a4v-c3-a4-suurl-c3-a4hettil-c3-a4s-ja-sivuakkreditointeja
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/helena-airaksisesta-apulaisosastop-c3-a4-c3-a4llikk-c3-b6-afrikan-ja-l-c3-a4hi-id-c3-a4n-osastolle
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/helena-airaksisesta-apulaisosastop-c3-a4-c3-a4llikk-c3-b6-afrikan-ja-l-c3-a4hi-id-c3-a4n-osastolle
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusi-suurl-c3-a4hettil-c3-a4s-sofiaan-ja-valtuutus-toimia-armeniassa
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Suurlähettiläät Tukholmaan ja Pekingiin sekä pääkonsuli Los Angelesiin 

Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 29. tammikuuta määrännyt uudet suurlähettiläät 
Tukholmaan ja Pekingiin sekä pääkonsulin Los Angelesiin. 

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Maimo Henrikssonin Suomen Tukholman-
suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Henriksson siirtyy Tukholmaan ulkoministeriön 
Itäosaston osastopäällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2016. Tätä ennen hän 
työskenteli protokollapäällikkönä vuosina 2015–2016. Suurlähettiläänä Henriksson on ollut Oslossa 
vuosina 2010–2014. Muuta edustustokokemusta hänellä on Budapestistä ja Moskovasta. 
Ulkoministeriön palvelukseen Henriksson on tullut vuonna 1989. Koulutukseltaan hän on 
oikeustieteen kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri. 

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Leena-Kaisa Mikkolan Suomen Pekingin- 
suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Mikkola siirtyy Pekingiin ulkoministeriön 
Afrikan ja Lähi-idän osaston osastopäällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2017. Tätä 
ennen hän seurasi Syyrian tilannetta johtavana asiantuntijana vuosina 2016–2017. 
Suurlähettiläänä Mikkola on ollut aiemmin Tel Avivissa vuosina 2011–2016. Muuta 
edustustokokemusta hänellä on EU-edustustosta Brysselistä, Canberrasta, Ateenasta ja 
Budapestista. Ulkoministeriön palvelukseen Mikkola on tullut vuonna 1992. Koulutukseltaan hän on 
oikeustieteen kandidaatti. 

Lisäksi tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Okko-Pekka Salmimiehen Suomen Los 
Angelesin-pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien. Salmimies siirtyy Los Angelesiin 
vierailevan vanhemman tutkijan tehtävästä Ulkopoliittisesta instituutista. Tätä ennen hän 
työskenteli Team Finland –suurlähettiläänä vuosina 2016–2020. Salmimies on ollut Pariisissa 
OECD ja Unesco -suurlähettiläänä ja pysyvän edustuston päällikkönä 2013–2016. Muuta 
edustustokokemusta hänellä on Pariisista ja Brysselistä. Ulkoministeriön palvelukseen Salmimies 
on tullut vuonna 1997. Koulutukseltaan hän on valtiotieteen maisteri. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/suurl-c3-a4hettil-c3-a4-c3-a4t-tukholmaan-ja-pekingiin-sek-c3-a4-p-c3-
a4-c3-a4konsuli-los-angelesiin 

Sivuakkreditoinnit Vanuatulle, Madagaskarille ja Kirgisiaan 
Tasavallan presidentti määräsi kolme sivuakkreditointia perjantaina 11. joulukuuta. 
Tasavallan presidentti sivuakkreditoi Canberran suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Satu 
Mattila-Budichin Vanuatulle, Maputon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anna-Kaisa 
Heikkisen Madagaskarille ja Nur-Sultanin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Soili Mäkeläinen-
Buhanistin Kirgisiaan. 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/sivuakkreditoinnit-vanuatulle-madagaskarille-ja-kirgisiaan 

Uusi edustuston päällikkö Euroopan unionissa olevaan pysyvään edustustoon ja valtuutus 
toimia Azerbaidžanissa 
Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 27. marraskuuta määrännyt uuden 
suurlähettilään Euroopan unionissa olevaan pysyvään edustustoon ja valtuutuksen Azerbaidžaniin. 
Tasavallan presidentti määräsi Lontoon suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Markku 
Keinäsen Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 
1.9.2021 lukien. 
Keinänen siirtyy Brysseliin Lontoon edustuston päällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut 
vuodesta 2019. Tätä ennen hän hoiti alivaltiosihteerin tehtäviä (taloudelliset ulkosuhteet) vuosina 
2017–2019 ulkoministeriössä. Keinänen työskenteli osastopäällikkönä taloudellisten ulkosuhteiden 
osastolla vuosina 2013–2017.  
Keinänen on ollut suurlähettiläänä Madridissa vuosina 2009–2013. Muuta edustustokokemusta 
hänellä on Lontoosta, Brysselistä ja Madridista. 
Ministeriön palvelukseen Keinänen on tullut vuonna 1989. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen 
kandidaatti ja varatuomari. 
Lisäksi tasavallan presidentti valtuutti ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, 
ulkoasiainneuvos Kirsti Narisen toimimaan myös Azerbaidžanissa. 
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https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusi-edustuston-p-c3-a4-c3-a4llikk-c3-b6-euroopan-unionissa-olevaan-
pysyv-c3-a4-c3-a4n-edustustoon-ja-valtuutus-toimia-azerbaid-c5-beanissa 

Sivuakkreditointi Salomonsaarille ja valtuutus Eteläisen Afrikan kehitysyhteisöön 
Tasavallan presidentti sivuakkreditoi ja antoi valtuutuksen perjantaina 13. marraskuuta. 
Tasavallan presidentti sivuakkreditoi Canberran suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Satu 
Mattila-Budichin Salomonsaarille. 
Lisäksi tasavallan presidentti valtuutti Pretorian suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anne 
Lammilan toimimaan Suomen edustajana Eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä (SADC). 
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/sivuakkreditointi-salomonsaarille-ja-valtuutus-etel-c3-a4isen-afrikan-
kehitysyhteis-c3-b6-c3-b6n 

 
TULLI  
 
Tavaraviennin arvosta 12,0 prosenttia jälleenvientiä vuonna 2019  
Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo vuonna 2019 oli 65,1 
miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 2,2 prosenttia vuodesta 2018. Viennin arvosta 7,8 miljardia 
euroa oli jälleenvientiä, eli muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden vientiä. Jälleenviennin 
arvo laski 12,0 prosentin tasolle kokonaisviennistä, kun vuonna 2018 osuus oli 12,7 prosenttia. 
Jälleenviennin arvo laski 3,2 prosenttia edellisvuodesta. 
Ruotsi oli vuonna 2019 edellisvuoden tapaan Suomen suurin jälleenvientimaa jälleenviennin arvon 
mukaan laskettuna. Toiseksi suurin jälleenvientimaa Venäjä säilytti myös asemansa 
edellisvuodesta. Viro oli kolmanneksi suurin jälleenvientimaa viime vuonna. Seuraavaksi suurimpia 
jälleenvientimaita olivat Saksa ja Yhdysvallat. Jälleenviennin osuus kokonaisviennin arvosta oli 
Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista suurin Viron (38,1 %) kohdalla. 
Jälleenviennin arvo oli suurin teollisuuskoneiden ja -laitteiden viennissä. Toiseksi suurin 
jälleenviennin arvo oli sähkökoneiden ja -laitteiden ryhmässä. Kolmanneksi eniten jälleenvietiin 
öljyjalosteita. https://tulli.fi/-/jalleenvienti-vuonna-201 
 
Vienti Alankomaihin laski 8,2 prosenttia tammi-heinäkuussa 
Ylijäämä Alankomaiden-kaupassa kasvoi hieman viime vuodesta 
Suomen tavaravienti Alankomaihin väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 8,2 prosenttia 
tammi-heinäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli arvoltaan 2,2 
miljardia euroa. Tuonti Alankomaista oli samalla ajanjaksolla arvoltaan 1,8 miljardia euroa. Tuonnin 
arvo oli 10,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Kuluvan vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä viennin arvo laski 7,1 prosenttia, mutta tuonnin arvo kasvoi 3,1 
prosenttia. Toisella neljänneksellä viennin arvo laski 12,8 prosenttia ja tuonnin arvo 22,2 
prosenttia. https://tulli.fi/-/suomen-ja-alankomaiden-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-7-# 
 
Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa vuonna 2020 (1–7) 
Vienti Yhdysvaltoihin laski 25,5 prosenttia tammi-heinäkuussa 
Ylijäämä Yhdysvaltain-kaupassa pieneni viime vuodesta 
Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 25,5 prosenttia 
tammi-heinäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan 2,1 miljardia 
euroa. Viime vuonna vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 11,5 prosenttia. Tuonti Yhdysvalloista oli kuluvan 
vuoden tammi-heinäkuussa arvoltaan 1,1 miljardia euroa, eli 11,0 prosenttia edellisvuoden 
vastaavaa ajankohtaa pienempi. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vienti 
Yhdysvaltoihin laski 13,2 prosenttia ja toisella neljänneksellä 33,4 prosenttia edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuonti Yhdysvalloista kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 2,7 
prosenttia, mutta laski toisella neljänneksellä 22,3 prosenttia. 
https://tulli.fi/-/suomen-ja-yhdysvaltojen-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-7-# 
 

https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusi-edustuston-p-c3-a4-c3-a4llikk-c3-b6-euroopan-unionissa-olevaan-pysyv-c3-a4-c3-a4n-edustustoon-ja-valtuutus-toimia-azerbaid-c5-beanissa
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/uusi-edustuston-p-c3-a4-c3-a4llikk-c3-b6-euroopan-unionissa-olevaan-pysyv-c3-a4-c3-a4n-edustustoon-ja-valtuutus-toimia-azerbaid-c5-beanissa
https://tulli.fi/-/jalleenvienti-vuonna-201
https://tulli.fi/-/suomen-ja-alankomaiden-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-7-
https://tulli.fi/-/suomen-ja-yhdysvaltojen-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-7-
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Vienti Kiinaan laski 19,0 prosenttia tammi-elokuussa 
Alijäämä Kiinan-kaupassa kasvoi selvästi viime vuodesta 
Suomen tavaravienti Kiinaan laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 19,0 prosenttia tammi-
elokuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, Vienti oli arvoltaan 1,9 miljardia 
euroa. Tuonti Kiinasta oli samalla ajanjaksolla arvoltaan 3,5 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 10,0 
prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Kuluvan vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä vienti Kiinaan laski 13,4 prosenttia ja toisella neljänneksellä 20,6 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuonti Kiinasta kasvoi ensimmäisellä 
neljänneksellä 4,4 prosenttia ja toisella neljänneksellä 19,4 prosenttia. Eurostatin mukaan EU-
maiden tavaravienti Kiinaan laski tammi-elokuussa 1,1 prosenttia, mutta tavaratuonti Kiinasta 
kasvoi 4,4 prosenttia. https://tulli.fi/-/suomen-ja-kiinan-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-8- 
 
Vienti Saksaan laski 26,3 prosenttia tammi-elokuussa  
Saksan-kaupan alijäämä suureni selvästi viime vuodesta 
Suomen tavaravienti Saksaan laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 26,3 prosenttia 
tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan liki 4,9 miljardia 
euroa. Tuonti Saksasta oli tammi-elokuussa arvoltaan lähes 6,0 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 
13,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Kuluvan vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä vienti Saksaan laski 26,3 prosenttia ja toisella neljänneksellä 36,1 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuonti Saksasta oli ensimmäisellä 
neljänneksellä viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla, mutta laski toisella neljänneksellä 25,6 
prosenttia. https://tulli.fi/-/suomen-ja-saksan-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-8 
 
Vienti Venäjälle laski 21,9 prosenttia tammi-syyskuussa 
Venäjän-kaupan alijäämä pieneni selvästi öljyn tuonnin arvon laskettua 
Suomen tavaravienti Venäjälle laski tammi-syyskuussa 21,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 2,2 miljardia 
euroa. Tuonti Venäjältä oli kuluvan vuoden tammi-syyskuussa arvoltaan lähes 4,4 miljardia euroa. 
Tuonnin arvo laski 35,5 prosenttia edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta. Eurostatin mukaan EU-
maiden vienti Venäjälle laski tammi-syyskuussa 9,7 prosenttia, tuonti Venäjältä 35,7 prosenttia. 
Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vienti Venäjälle laski 4,8 prosenttia, toisella 
neljänneksellä 32,2 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 24,5 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuonti laski ensimmäisellä neljänneksellä vuodentakaiseen 
verrattuna 20,0 prosenttia, toisella neljänneksellä 51,0 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 
35,3 prosenttia. https://tulli.fi/-/suomen-ja-venajan-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-9-# 
 
Suomen vienti Isoon-Britanniaan laski 21,3 prosenttia tammi-syyskuussa  
Kauppa Ison-Britannian kanssa Suomelle edelleen ylijäämäistä Suomen tavaravienti Isoon-
Britanniaan väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 21,3 prosenttia tammi-syyskuussa 
2020 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli arvoltaan lähes 1,6 miljardia 
euroa. Vuonna 2019 vienti Isoon-Britanniaan laski 5,8 prosenttia, mutta vuonna 2018 se nousi 5,9 
prosenttia. Tuonti Isosta-Britanniasta oli kuluvan vuoden tammi-syyskuussa arvoltaan noin 1,2 
miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 3,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. 
Tuonnin arvo laski 3,4 prosenttia vuonna 2019. 
https://tulli.fi/-/suomen-ja-ison-britannian-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-9- 

Pk-yritysten ulkomaankauppa laski vähemmän kuin suuryritysten vuoden 2020 kolmannella 
neljänneksellä 
Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,2 
miljardia euroa ja tuonnin 4,6 miljardia euroa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Pk-yritysten 
viennin arvo laski 3,0 prosenttia ja tuonnin arvo laski 1,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 16,2 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta 
ja 31,0 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. 
Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 11,2 miljardia euroa ja 
tuonnin 9,8 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten 
viennin arvo laski 13,5 prosenttia, kun taas tuonnin arvo laski 14,6 prosenttia. 
https://tulli.fi/-/tavaroiden-ulkomaankauppa-yritysten-kokoluokittain-heina-syyskuu-2020 

https://tulli.fi/-/suomen-ja-kiinan-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-8-
https://tulli.fi/-/suomen-ja-saksan-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-8
https://tulli.fi/-/suomen-ja-venajan-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-9-
https://tulli.fi/-/suomen-ja-ison-britannian-valinen-kauppa-vuonna-2020-1-9-
https://tulli.fi/-/tavaroiden-ulkomaankauppa-yritysten-kokoluokittain-heina-syyskuu-2020


75 
 

Seuraa meitä myös: 
Kauppakamari https://kauppakamari.fi/ 
Kauppayhdistykset https://kauppayhdistys.fi/ 
FinnChamin verkkosivut palvelevat osoitteessa www.finncham.fi – artikkeleita maailmalta ja 
kotimaasta 
ATA carnet – tavaroiden väliaikaiseen vientiin, www.atacarnet.fi  
Ansiomerkit Kerro ansioituneelle ja tärkeälle työntekijälle, miten paljon häntä arvostat. Palkitse 
ansiomerkillä! Menestyvän yrityksen taustalla on osaavia, sitoutuneita työntekijöitä. Kiire ja uudet 
haasteet vievät, mutta välillä on hyvä pysähtyä kiittämään. https://ansiomerkit.fi/ 
Välimiesmenettely Välimiesmenettely on luottamuksellinen vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle, 
ja sitä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Sopimuksen tekoa 
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   
 
 
 

http://www.atacarnet.fi/
https://arbitration.fi/fi/sovittelu
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