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PUHEENJOHTAJALTA:

Työtä yritysten
toimintaedellytysten
vahvistamiseksi

Kansainvälinen kauppakamari ICC on toiminut
Suomessa 80 vuotta. Vuodesta 1927 lähtien
Suomen elinkeinoelämä on näin ollut osa
yritysten maailmanlaajuista yhteistyötä ja
vaikuttajajärjestöä, Kansainvälistä kauppakama-
ria (ICC). ICC on puolestaan toiminut perusta-
misestaan vuonna 1919 lähtien vapaan
kaupankäynnin ja vastuullisen yritystoiminnan
edistämiseksi.

ICC:llä on vahva näyttö kauppaa edistävien
pelisääntöjen rakentajana. Sillä on laajat
kontaktit sekä hyvä maine vaikuttajana ja
yhteistyökumppanina. ICC:n jäseniä ovat
yritykset kautta maailman eikä se ole järjestö-
jen järjestö - näin konkreettinen ja käytännölli-
nen toiminta on turvattu.

Tänä päivänä, osana maailmanlaajuista ICC-verkostoa, ICC Suomella on
selkeä rooli kotimaisen elinkeinoelämän järjestökentässä. Keskus-
kauppakamari alueellisine kauppakamareineen keskittyy kotimaiseen ja
alueellisen elinkeinoelämän etujen puolustamiseen. Elinkeinoelämän
Keskusliiton EK:n ja sen toimialajärjestöjen huomiosta yhä kasvava osa
on Euroopan unionin agendaan vaikuttamista Suomen elinkeino-
politiikan ja työmarkkinakysymysten ohella. Täten ICC Suomelle jää oma
tärkeä lohkonsa Suomen yrityskentän äänen saattamiseen kuuluville
kansainvälisen kaupan kehittämisessä. Käytännössä ICC Suomi toimiikin
tiiviissä yhteistyössä yritysten, mutta myös Keskuskauppakamarin ja
Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa.

Yritysten kansainvälisen toimintaympäristön haasteet ja kansainvälisen
kaupan agenda määräytyy pitkälti muiden kuin kotimaisten toimijoiden
toimesta. ICC Suomen tavoitteena on kuitenkin se, että elinkeinoelämä
yleensä ja ICC:n jäsenyritykset erityisesti tuntevat ja tunnustavat ICC
Suomen toiminnan ammattitaitoisena, ripeäliikkeisenä ja arvostettuna
yritysten puolestapuhujana omalla vaikuttamisen sarallaan. Edelleen
pyrkimyksenä on syytä olla, että kotimaan päättäjät sekä ICC:n kansain-
välinen yhteisö tuntee Suomen ICC:n luotettavana ja aktiivisena yhteis-
työkumppanina.

Kuluneiden 80 vuoden aikana ICC Suomi on aktiivisesti osallistunut
ICC:n maailmanlaajuiseen toimintaan. Aivan erityisesti olemme keskitty-
neet ICC:n kannanottojen ja toimintaohjeiden tuomiseen osaksi Suomen
elinkeino- ja kauppapolitiikkaa sekä yritysten arkista työtä. Määrätietoista
työtä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Siihen ICC on valmis.

ICC Suomen hallituksen puheenjohtaja
Markku Pohjola, varakonsernijohtaja (Nordea)
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Kansainvälisen
kauppakamarin
toiminnan vaiheita

MAAILMANSODAN RAUNIOLTA
KASVUUN

Yritysjohtajat kaipaavat yhteistyötä

New Jerseyssä, USA:n itärannikolla sijaitsevaan Atlantic
Cityyn, kokoontuivat lokakuun 20.-24. päivinä 1919 USA:n
ja sen neljän liittolaisen Belgian, Englannin, Italian ja
Ranskan teollisuuden ja kaupan keskeiset johtajat keskuste-
lemaan ensimmäisen maailmansodan runteleman talouselä-
män pysyvämmästä yhteistyöstä.

Pitkän asialistan keskeinen kohta oli pysyvän kansainvälisen
elinkeinoelämän järjestön luominen. Yksimielistä päätöstä
seurasi päätös kutsua kesäkuuksi 1920 koolle Pariisin
järjestön perustava kokous. Kesäkuun 24. päivänä tuona
vuonna sitten perustamiskokous, johon osallistui mm. 140-
henkinen valtuuskunta Yhdysvalloista, hyväksyi ICC:lle
säännöt sekä suoritti muut järjestäytymistoimet.

Eri maiden elinkeinoelämää edustavat kauppakamarit sekä
muut kaupan ja teollisuuden järjestöt olivat tosin jo ennen
ensimmäistä maailmansotaa kokoontuneet kansainvälisiin
kokouksiin. Kesäkuussa 1914 pidetyssä kokouksessa oli jopa
päätetty perustaa kansainvälinen järjestö Brysseliin. Sota
kuitenkin tuli väliin.

Päätös pystyttää ICC:n päämaja
Pariisiin oli paljolti ICC:n ensim-
mäisen presidentin Etienne
Clémentelin vaikutusta. Joutues-
saan Ranskan kauppaministerinä
maailmansodan aikana käymään
ankaria neuvotteluja vieraiden
maiden kanssa hän tuli vakuuttu-
neeksi eri maiden taloudellisesta
riippuvuudesta toisiinsa. Clémentel
laati myös Versaillesin rauhansopi-
muksen taloudelliset määräykset.

ICC:n päätoimisto, sihteeristö on koko ajan sijainnut
samassa korttelissa Pariisissa, joskaan ei samassa rakennuk-
sessa. Nykyiseen rakennukseen Cour Albert 1er -kadulla,
Seinen rannalla muutettiin 1927.

Myös hävinneet maat mukaan

ICC:n organisaatio koostuu sihteeristöstä ja kansallisista
osastoista (National Committee), joiden tarkoituksena on
koota kunkin maan elinkeinoelämän edustus mahdollisim-

man laajapohjaisesti. Tänä päivänä kansallisia osastoja on yli
90 maassa, kaikissa maanosissa.

Ensimmäiset kansalliset osastot syntyivät 1920 Belgiassa,
Englannissa, Italiassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa – siis
maailmansodan voittajavaltiossa. Samana vuonna syntyi
Tanskan osasto. Vuonna 1921 perustettiin osastot Ruotsiin,
Itävaltaan, Hollantiin ja Luxemburgiin, vuonna 1922
Espanjaan, Norjaan ja Sveitsiin, vuonna 1923 Japaniin,
vuonna 1925 Saksaan, vuonna 1926 Australiaan ja Kreik-
kaan, vuonna 1927 Suomeen ja Jugoslaviaan ja vuonna 1929
Intiaan. Kansalliset osastot toimivat tuolloin myös Itä-
Euroopan ja Baltian maissa. 1930-luvulla syntyivät Portuga-
lin, Turkin, Brasilian ja Venezuelan osastot.

Myös Kiina oli tuolloin mukana, kunnes hävisi toiminnasta
useiksi vuosikymmeniksi, kunnes Kiina tuli uudelleen
mukaan perustamalla kansallisen osaston ICC China vuonna
1994. Esimerkiksi Venäjä hyväksyttiin mukaan 1990-luvun
lopulla, samoin myös Kuuba. ICC:n tavoitteena on aina ollut
elinkeinoelämän taloudellisen yhteistyön ja vuorovaikutuk-
sen avulla saattaa eri maat osaksi kansainvälistä yhteisöä ja
sen yhteisiä pelisääntöjä.

Työtä rauhan puolesta

Päättynyt suursota heijastui ICC:n tavoitteissa ja toiminnassa
sen ensimmäisinä vuosina 1920 -luvulla, jolloin käytiin
runsaasti keskusteluja sotakorvauksista ja sota-aikaisista
lainoista. ICC toimi keskeisenä talouspoliittisena keskustelu-
foorumina, varsinkin kun hallitusten väliset järjestöt
puuttuivat lähes kokonaan.
Esimerkiksi USA oli jäänyt pois
Kansainliitosta, mutta amerikka-
lainen elinkeinoelämä oli
runsaasti edustettuna ICC:n
keskusteluissa.

ICC:n epäviralliseksi iskulauseek-
si myöhemmin kiteytynyt
“World Peace Through World
Trade”, joka erääseen aikaan
esiintyi jopa kirjekuorissa, kuvas-
taa järjestön perustajien tavoittei-
ta. Kaupan ja kilpailun vapaus ja
kaupankäynnin edellytysten
kehittäminen toisivat mukanaan
myös rauhan säilymisen.

Dawes-suunnitelma rauhoitti

ICC:n Roomassa 1923 pidetyssä kongressissa saavutettiin
päätöslauselma, joka muovasi voittajavaltojen asennetta
sotakorvausasioissa. Päätöslauselma, jota Saksan tuleva
yhteistyöhenkinen liittokansleri Stressemann kiitti, johti
kansainvälisen Dawes-komission syntyyn. Tämä hallitusten
välinen komissio, johon kuitenkin kuuluivat myös mm.
ICC:n presidentit Etienne Clémentel ja Alberto Pirelli,
laati suunnitelman, joka johti 1924 kansainväliseen sopimuk-
seen sotakorvausasioista, joka rauhoitti tilanteen vuosikym-
menen loppuun.

ICC:n lehti vuodelta 1938
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TULLIEN ALENTAMINEN
KESKEINEN  TAVOITE

Tullitariffien alentaminen nousi kuitenkin ICC:n päätehtä-
väksi 1920-luvulla. Tuotantoelämän puutteellisen kilpailu-
kyvyn samoin kuin sodan vaikutusten seurauksena olivat
useimpien maiden tuontitullit varsin korkeita. Mitään
institutionaalista kansainvälistä tullitariffiyhteistyötä ei
tuolloin ollut.

Kansainliitto kutsui koolle 1927 maailman talouskonferens-
sin, jossa tariffikysymykset näyttelivät keskeistä sijaa. ICC
toimitti konferenssille 150-sivuisen raportin, jota pidettiin
osin jopa konferenssin tärkeimpänä asiakirjana. Eräitä
raportin osia on pidetty GATT-järjestelmän käsitteellisenä
taustana, toiset osat taas olivat pohjana erityissopimuksille.
Konferenssin työn tuloksena syntyi 1928 maailman ensim-
mäinen monenkeskinen kauppapoliittinen sopimus.

Loppujen lopuksi tulokset pyrkimyksistä maailmankaupan
vapauttamiseksi ennen toista maailmansotaa jäivät laihoiksi.
Wall Streetin pörssiromahduksesta alkanutta pula-aikaa
kiihdyttivät suurvaltojen protektionistiset toimet, mm.
USA:n Hawley-Smooth-tullitariffi. Kansainvälinen kauppa
saavutti vasta 1954 saman tason, millä se oli ollut vuonna
1929.

Laaja asiantuntijaverkosto puuttuu
kaupan haasteisiin

Jo 1920-luvun alussa ICC loi nykyisen kaltaisen kattavan,
kansainvälisen yritysasiantuntijaverkoston, valiokunta-
järjestelmän, joka toimi kehittääkseen elinkeinoelämän
toimintaympäristöä.

Välimiesmenettelyn kehittäminen oli myös eräitä ICC:n
varhaisia tavoitteita. Kansallisella tasolla käytössä ollut

riitojenratkaisujärjestelmää haluttiin kehittää kansainväliseksi
ehdottamalla Kansainliitolle kansainvälisiä sopimuksia, joilla
mahdollistettaisiin välitystuomioiden tunnustaminen ja
täytäntöönpano vieraissa maissa. Vuonna 1923 perustettu
ICC:n välitystuomioistuin yhtenäisti mannermaista ja
anglosaksista välimiesmenettelykulttuuria kansainväliseksi.

Teollisoikeuksien alalla vaikutettiin merkittävästi patentti- ja
tavaramerkkisopimusten kehittämiseen. Yhdessä Kansainlii-
ton työskenneltiin kahdenkertaisen verotuksen poistamisek-
si yritysten kohdalla.

Yhdessä International Law Associationin pantiin alulle
prosessi, joka johti ns. Haag-sääntöjen syntyyn luoden
pakottavan vastuujärjestelmän merirahdinkuljettajille
suoden kuitenkin myös huomattavia vastuuvapaus-
perusteita. Lentokuljetusten ja -postin kehittämistä ajettiin
voimakkaasti. Järjestö osallistui näkyvällä tavalla vuonna
1929 pidettyyn Varsovan konferenssiin, jossa luotiin
Varsovan konventio, joka muodostaa lentoliikenteen
vastuujärjestelmän perustan.

Tummia pilviä kehityksen yllä

Presidentti Hooverin hallitus Yhdysvalloissa oli kyvytön
ratkaisemaan syntyneen pula-ajan ongelmia. Presidentti
Hoover, joka avasi 1931 ICC:n kongressin Washingtonissa,
oli haluton tekemään myönnytyksiä ulkovalloille tilanteen
laukaisemiseksi, mistä hän joutui kongressissa ICC:n
arvostelun kohteeksi.

ICC oli valmistautunut huolella vuodeksi 1933 pidettyyn
kansainväliseen talouskonferenssiin, joka kuitenkin osoittau-
tui fiaskoksi. Kansojen ajauduttua taloudelliseen ahdinkoon
saivat ääriliikkeet enemmän jalansijaa – tunnetuin
seurauksin.

Liike-elämä pyrki toiminnallaan edesauttamaan rauhan-
omaista kehitystä. Vuonna 1935 perustettiin ICC-Carnegie
lahjoituskomitea, joka tuki ja julkaisi merkittäviä selvityksiä,
jotka ovat luoneet pohjaa myöhemmälle talouspolittiselle
ajattelulle. Erityisen aktiivinen oli ICC:n presidentti Thomas
J. Watson, IBM:n perustaja, joka vieraili 1938-39 kaikkiaan
21 Euroopan maassa, myös Suomessa, järjestön asialla.

Toiminta vilkasta vaikeissa
olosuhteissa

Vaikka ICC:n toiminta poliittisella tasolla kohtasi vaikeuksia
synkkien pilvien kasautuessa maailmanpolitiikan taivaalle,
oli 1930-luku erittäin vilkasta aikaa käytännön tasolla.
Aikakauden tietoliikenne- ja matkustusmahdollisuuksiin
nähden lukuisat ICC:n valiokunnat ja työryhmät julkaisivat
laajan joukon raportteja, selvityksiä ja päätöslauselmia
runsaslukuisista aiheista.

Vilkasta toimintaa oli edesauttamassa se, ettei hallitusten
välille ollut luotu taloudellista toimintaa edistäviä järjestöjä.
Tämä johti merkittävään aloitteellisuuteen elinkeinoelämän
itsensä taholta.

Quebecin kongressilaisia 1949
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Aikakaudella syntyivät elinkeinoelämän ehkä keskeisimmät
omat säännökset. Yhdenmukaiset remburssisäännöt
syntyivät ensi kerran vuonna 1933. Ensimmäinen
Incoterms-toimituslausekekokoelma, jolla harmoni-
soitiin toimituslausekkeita ja niiden tulkintaa, syntyi vuonna
1936. Paitsi teknisellä, myös eettisellä alueella otettiin
merkittäviä askelia ensimmäisten Mainonnan kansainvä-
listen perussääntöjen ilmestyessä 1930-luvun lopulla.

JÄRJESTÖ SELVIÄÄ SODAN YLI

Useimmat ICC:n jäsenmaat joutuivat 1939-41 sodan pyörtei-
siin. Yhteydenpito päätoimiston ja kansallisten osastojen
välillä vaikeutui tai keskeytyi kokonaan. Päätoimisto, joka
sijaitsi miehitetyssä maassa Ranskassa, lakkasi saamasta
maksuosuuksia eri maista. Jo 1940 pääosa henkilökunnasta
joutui lähtemään. Silloinen pääsihteeri Pierre Vasseur
kieltäytyi siirtämästä päätoimistoa New Yorkiin tai Tukhol-
maan. Vuonna 1939 oli nimittäin valittu ruotsalainen
J. Sigfrid Edström järjestön puheenjohtajaksi. Monet
kansalliset osastot jatkoivat toimintaansa kotimaassaan ja
jotkut ylläpitivät keskinäisiä yhteyksiä.

Liittoutuneiden sotamenestys ja taloudelliset yhteistyö-
ajatukset nostivat myös liike-elämän toiveita yhteistyöstä
sodan päättyessä. Olemassa oleva ICC-organisaatio pystyi
hämmästyttävän nopeasti käynnistämään toimintansa sodan
runtelemissa oloissakin. Vuonna 1947 pidettyyn Montreux´n
kongressiin mennessä, jonka aikoihin kenraali Marshall
julkisti Euroopan avustusohjelmansa, ICC oli järjestänyt jo
124 kansainvälistä kokousta. Sodan jälkeinen tekninen työ
loi muun muassa suuntaa antavan säännöstön ulkomaisten
investointien kohtelusta.

Yhteistyöhön YK:n kanssa

Tiivis yhteistyö Kansainliiton kanssa oli esimerkkinä ICC:n
luodessa suhteitaan vastaperustettuun uuteen maailman-
järjestöön Yhdistyneisiin Kansakuntiin. YK:n talous- ja
sosiaalineuvostossa ECOSOC:issa ICC:lle annettiin ns.
ensimmäisen luokan (A) neuvonantaja-asema maailman-
järjestön konsultoidessa yksityisiä järjestöjä.

YK:n organisaatio on sen historian aikana kasvanut
taloudellis-sosiaalisten kysymysten tullessa entistä enemmän
kuvaan mukaan uusissa alajärjestöissä. ICC on ollut säännöl-
lisessä vuorovaikutuksessa näiden organisaatioiden kanssa.
Tänä päivänäkin ICC toimii tiiviissä yhteistyössä ja vuorovai-
kutuksessa useiden YK:n organisaatioiden kanssa ja vaikut-
taa täten yritysten toimintaedellytysten kehittymiseen
maailmanlaajuisesti.

GATT:n syntyy, kauppa vapautuu

Läntiset maat pääsivät sodan jälkeen yhteisymmärrykseen
tarpeesta luoda kattava hallitusten välinen järjestö valvo-
maan maailmankauppaa. Hallituksen pääsivät vuonna 1947
yksimielisyteen väliaikaisesta kauppapolitiikkaa ja kaupan
rajoituksia koskevasta sopimuksesta. Tämä sopimus on

opittu tuntemaan nimellä General Agreement on Tariffs
and Trade eli GATT-sopimuksena. Tarkoituksena oli
kuitenkin luoda kansainvälinen kauppajärjestö
International Trade Organisation eli ITO valvomaan
ja kehittämään maailmankaupan sääntöjä.

Hallitusten edustajat olivat kokoontuneet Havannaan
marraskuun 1947 ja helmikuun 1948 väliseksi ajaksi
keskustelemaan kansainvälisen kauppajärjestön peruskirjan
sisällöstä. Läsnä oli myös runsaslukuinen ICC:n valtuuskunta,
joka poikkeuksellisesti yksityisenä järjestönä oli saanut
puheoikeuden.

ICC oli tukenut väliaikaissopimusta, mutta päätyi vastusta-
maan ITO:n peruskirjaa, koska se katsottiin epätäydelliseksi
erilaisine porsaanreikineen. Myös hallitukset hylkäsivät
ITO:n, mutta tekivät GATT:sta pysyvän organisaation.

OPTIMISMI VALTAA ALAA
Tultaessa 1950-luvulle oli elinkeinoelämän luottamus
taloudelliseen kehitykseen ja samalla omiin toiminta-
mahdollisuuksiinsa jälleen virinnyt. Kommunismin leviämi-
sen pysähtyminen ja monien valtionyritysten huono
menestyminen oli saanut yksityisen yritystoiminnan luotta-
maan toimintamahdollisuuksiensa säilymiseen. Toisaalta
valtioiden harjoittama keynesiläinen talouspolitiikka,
vaikkakin kiistelty elinkeinoelämän piirissä, tiesi ainakin
suhdannevaihtelujen tasaantumista ja siten myös vakaampia
oloja. Kaupankäynti kasvoi voimakkaasti, mitä kuitenkin
haittasi vaihtokelpoisen rahan, ennen kaikkea dollarin,
niukkuus.

ICC:n tavoitteena oli 50-luvulla GATT:n toiminnan kehittämi-
nen täysimittaiseksi hallitusten väliseksi organisaatioksi.
Toisaalta rahajärjestelmäkysymysten ratkaisemiseen kiinni-
tettiin runsaasti huomiota.

Vuosikymmenen keskeinen tapahtuma oli Euroopan
Talousyhteisön, EEC:n, perustaminen kuuden maan
kesken vuonna 1957. ICC ryhtyi kehittämään neuvottelu-
yhteistyötä EEC:n kanssa edustaen koko kansainvälistä
elinkeinoelämää.

Kansainvälinen perusta liikeriitojen
ratkaisulle

ICC:n vuosikymmeniä jatkunut toiminta kansainvälisen
välimiesmenettelyn kehittämiseksi johti huomattavaan
menestykseen 1950-luvun lopulla, kun ICC sai YK:n talous-
ja sosiaalikomitean ECOSOC:in vakuuttuneeksi kansainväli-
sen välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa
vieraassa maassa koskevan kansainvälisen sopimuksen
välttämättömyydestä. ICC:n ehdotukseen lähes muutta-
mattomana perustuva New Yorkin sopimus hyväksyttiin
1958, ja se on tänä päivänä voimassa jo noin 90 maailman
valtiossa. Voidaan perustellusti sanoa, että New Yorkin
konvention syntyminen on luonut pohjan kansainvälisen
välimiesmenettelyn ja sitä kautta sopimusvarmuuden
kehittymiselle.
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New Yorkin konvention saama menestys johti 1960-luvulla
YK:ssa kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan
UNCITRAL:in perustamiseen.

ICC välimiesmenettely toimi vuosikymmeniä käytännössä
lähes ainoana yksityisen kansainvälisen välimiesmenettelyn
instituutiona. Sadan jutun vuosittainen raja ylitettiin 1960-
luvun lopulla. Juttujen taloudellinen intressi alkoi kohota ja
myös valtiollisia elimiä alkoi esiintyä asianosaisina. Tänä
päivänä ICC:n välitystuomioistuin on maailman tunnetuin
välimiesinstituutio, joka käsittelee yli 500 hakemusta
vuosittain ja valvoo ainoana maailmassa välitystuomioiden
laatua.

KAUPAN VAPAUTTAMINEN JATKUU

Markkinatalousjärjestelmän ja vapaan yritystoiminnan
kehittyessä sekä tullimuurien alentuessa taloudellinen kasvu
oli 1950- ja 60-luvuilla nopeaa. 1960-luvulla käytiin GATT:n
Kennedyn kierros tullien olennaiseksi alentamiseksi. ICC
tuki prosessia. Vuosikymmenen lopulla 1969 julkaistiin
ICC:n toimesta merkittävä raportti muista kuin tariffeja
koskevista kaupan esteistä.

Vuonna 1969 kokoontui ensimmäistä kertaa epävirallinen
yhteistyöelin ICC – United Nations, GATT Economic
Consultative Committee, jonka puitteissa ICC:n hallitus
sekä YK:n ja GATT:n ja OECD:n johto kokoontui epä-
virallisiin keskusteluihin.

Joulukuussa 1970 ICC julkaisi GATT Kennedyn kierroksen
viime metreillä laajan ohjelman nimeltään “Programme
for the Liberalization of International Trade”, jossa
pohdittiin muun muassa GATT-prosessin ulottamista tariffi-
kysymysten ulkopuolelle. Tokiossa 1973 käynnistettiin
GATT:n Tokion kierros, joka päättyi vuosikymmenen
lopulla ja jossa sovittiin useista ICC:n ohjelmassa jo aikanaan
esitetyistä asioista.

Kaupparatkaisut poliittisesti vaikeita

Vuonna 1986 alkoivat sitten GATT:n Uruguayn kierrok-
sen neuvottelut, jotka päättyivät useiden vuosien väännön
jälkeen vuonna 1994. Ensimmäistä kertaa mukana olisi

tavarakaupan ohella palvelu-
kauppaan ja teollisoikeuksiin
liittyvät kysymykset (GATS).
Uruguayn kierros oli poliittisesti
erittäin vaikea. ICC pyrkikin
erilaisin vetoomuksin ja tapaamisin
tärkeimpien valtioiden johtajien
kanssa saamaan “läpimurron”
aikaiseksi. Vastaavia piirteitä on
havaittavissa jo vuodesta 2001
käydyssä WTO-neuvotteluissa
Dohan kierroksen nimellä.

GATT:n Uruguayn kierros loi
pohjan kansainvälisen kaupan

vapauttamisella ja koko järjestelmän

systemaattisemmalle kehittämiselle. Vuonna 1995 käynnisti
toimintansa Maailman kauppajärjestö WTO, joka loi nyt
entistä pysyvämmän perustan kansainvälisen kaupan
kehittämisen GATT-järjestelmän pohjalta.

ICC ja WTO ovat sen perustamisesta asti tehneet tiivistä
yhteistyötä kansainvälisen kaupan ongelmien ratkaisemisek-
si. Poliittiset haasteet ovat kuitenkin merkittävästi jarrutta-
neet kansainvälisen kaupan nykyistä laajempaa kehittämistä
ja vapauttamista kansallisista esteistä.

GLOBALISAATIOTA, TERRORISMIA
JA NOUSEVIA TALOUKSIA

Koko 1990-luku oli merkittävää kansainvälisen kaupan ja
talouden kehityksen aikaa, johon liittyi vahvasti kaupan
pelisääntöjen yhdenmukaistaminen ja osittain vapauttami-
nen kansallisesta sääntelystä. Uudet taloudet Aasiassa ja
kommunistisen järjestelmän romahtaminen Itäisessä
Euroopassa toivat uudenlaista dynamiikkaa kehitykseen.

Aikakaudelle kuvavaa on, että vuonna 1990 pidettiin ICC
World Congress “World Business: The Challenges of
Economic Integration in the Decade Ahead”, jonka
puitteissa tuotiin korostetusti esille ICC:n päätavoitteet
markkinatalous, vapaa kilpailu ja kauppa.

Aasian ja Itä-Euroopan herääminen

Itä-Eurooppaa käsitelleessä istunnossa Länsi-Saksan liitto-
kansleri Helmut Schmidt totesi, että lännen tärkeä tehtävä
on opettaa itäeurooppalaiset tajuamaan markkinatalouden
mekanismit. Samassa yhteydessä FIAT-konsernin pääjohtaja
Giovanni Agnelli ilmoitti, että FIAT on tehnyt Venäjän ja
Neuvostoliiton kanssa teollista yhteistyötä vuodesta 1909
lähtien ja aikoo sitä varmaan tehdä jatkossakin.

Nousevien talouksien, kuten “Aasian tiikereiden” nopea
nousu maailmantalouden kartalle alkoi 1990-luvulla. Vuonna
1995 ICC järjestikin Dynamic Asia -konferenssin New
Delhissä. Pääministeri Narasimha Raon avaamassa konfe-
renssia oli osallistujia yli 600. Konferenssissa oli esillä
yksityistäminen ja julkisen sääntelyn karsiminen.

Konferenssissa piti puheenvuoron Suomen elinkeinoelämän
edustajana johtaja Erik Forsman (TT), joka totesi suoma-
laisten yritysten
olevan lisää-
mässä vaiku-
tustaan eri-
tyisesti Aasian
maissa, joissa
niillä oli jo yli
200 operatiivis-
ta yksikköä.
Metsäteollisuus
ja tietoliikenne
ovat eturinta-
massa valloit-
tamassa Aasiaa.ICC:n lehti vuodelta 1983
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Suomalaisten yritysten tavoitteena on pysyväluonteisten
yhteistyöjärjestelyjen aikaansaaminen paikallisten yritysten
kanssa – “olemme tulleet tänne jäädäksemme”, totesi
Forsman kaukokatseisesti vuonna 1995 tuoreen EU-maa
Suomen elinkeinoelämän edustajana.

Kansainvälinen verkottuminen ja
profiili vahvistuu

ICC:n rooli aktiivisena kansainvälisenä vaikuttajana ja verkot-
tujana korostui entisestään, kun vuonna 1997 ICC:n uutena

pääsihteerinä aloitti World
Economic Forumin vetä-
jänä mainetta niittänyt
kreikkalais-amerikkalainen
Maria Livanos Cattaui,
joka valittiin ranskalaisen
diplomaatin. Jean-
Charles Rouherin tilalle
ICC.n vetäjäksi. Yhdysval-
loissa kasvatettu ja uraa
tehnyt, kreikkalaisen
laivanvarustaja Livanoksen
tytär toi mukaan ICC:hen
laajat kansainväliset
kontaktit ja suunnattoman
tarmon ajaa elinkeinoelä-
män asiaa eri puolilla
maailmaa.

ICC palasikin jo vuonna
1997 Aasiaan, jolloin Shanghaissa järjestettiin ICC-kongressi
“Asia in the Global Economy” -kongressi. Se kokosi yli
1000 elinkeinoelämän edustajaa eri puolilta maailmaa
pohtimaan ajankohtaisia maailmantalouden kysymyksiä,
kuten globalisaatiota ja Aasian nousevia talousmahteja.
Samana vuonna ICC:n vetämä elinkeinoelämän valtuuskunta
osallistui YK:n ilmastokokoukseen Kiotossa, jossa
sovittiin raamit kansainväliselle ilmastonmuutospolitiikalle.

Pääsihteeri Cattauin toimikaudella vuosina 1997 -2005 ICC
otti erittäin aktiivisen roolin maailmankauppaan ja kehityk-
seen liittyvissä kysymyksissä, globalisaatiokeskustelu mukaan
lukien. Lisäksi Cattauin johdolla ICC panosti erityisesti
investointien, aineettoman pääoman ja tietoyhteiskunnan
toimintaedellytysten vahvistamiseen liittyviin kysymyksiin.

ICC tuotti elinkeinoelämän nimissä useita näkemyksiä ja
kannanottoja globalisaatiosta, kaupan ja kehityksen välisestä
suhteesta sekä tietoyhteiskunnasta. Vuonna 1998 ICC järjesti
Genevessä erittäin mielenkiintoisen ja korkeatasoisen ICC
Geneve Business Dialogue -konferenssi, jossa elinkeino-
elämä ja kansainväliset päättäjät YK:sta ja muista kansainväli-
sistä organisaatioista kohtasivat.

Julkisen globalisaatio- ja vapaakauppakeskustelun aktivoi-
tuessa kansainvälisen elinkeinoelämän keskuudessa pidettiin
merkittävänä haasteena tiivistää suoraa dialogia ja yhteistyö-
tä teollisuusmaiden ja kehitysmaiden elinkeinoelämän
edustajien kesken. Yli 140 maassa vaikuttava ICC pyrki
saamaan yhä useampia kehitysmaiden edustajia mukaan
omiin ICC-kokouksiin. Koko 1990-luvun ICC järjesti

maailmanlaajuisesti alueellisia tilaisuuksia muun muassa
Kuubassa, Nigeriassa ja Bangladeshissa, joissa keskusteltiin
elinkeinoelämän edustajien ja päättäjien kesken
globalisaatiosta ja maailmankaupasta.

Uusi Eurooppa maailmantaloudessa

Rautaesiriipun romahdettu uuden, yhdentyvän Euroopan
asema ja rooli maailmantaloudessa alkoi kiinnostaa elinkei-
noelämää maailmanlaajui-
sesti. Asiaa haettiin selvyyttä
toukokuussa 2000
Budapestissä pidetyssä
ICC:n 33. maailman
kongressissa “The new
Europe in the world
economy”, joka keskittyi
globaaliin talouteen ja
Euroopan talouden muu-
tosten käsittelyyn. Esillä
olivat myös WTO, EU:n
laajentuminen, Venäjän
kehitys sekä sähköinen
kaupankäynti ja yritysten
rooli yhteiskunnassa.
Alustajina oli tunnettuja
nimiä kuten Mike Moore,
Jeffrey Sachs, Jagdish
Bagwati, Peter Suther-
land, Arthur Dunkel, Michael Treschow, Jean-Claudet
Trichet, Grigory Yavlinsky ja Christian Noyer.

Erityisesti EU:n laajentumista koskevat istunnot kokosivat
useita Itä-Euroopan maiden päämiehiä ja  ministereitä
alustajiksi, kuten Unkarin presidentti Arpád Göncz,
pääministeri Viktor Orban ja ulkoministeri János
Martonyi, Tsekin pääministeri Milos Zeman, Puolan
pääministeri Jerzy Buzek, Slovenian talousministeri
Marjan Senjur, Slovakian talousministeri Ivan Miklos
ja EU:n komissaari Günter Verheugen. Suomen pää-
ministeri Paavo Lipponen edusti keskustelussa EU:n
nykyisiä jäsenvaltioita ja esitti EU:n edustajana kannanoton
laajentumisen edellytyksistä.

Syyskuun 11 jätti pysyvät jälkensä

Maailmantalouden taantuma ja syyskuun 11. päivän
terrorismi-isku markkinatalouden mallimaan, Yhdysvaltojen
sydämessä jäävät historiankirjoihin vuodesta 2001. Globali-
saatio ei varmastikaan pysähtynyt talouden taantumaan tai
syyskuun terroristi-iskuihin, mutta valtioiden, yritysten ja
kansalaisten turvallisuus alkoi korostua uudella tavalla
kansainvälisessä kanssakäymisessä. Tarve entisestään tiivistää
kansainvälistä poliittista ja taloudellista yhteistyötä kasvoi
entisestään, koska kansallisten talouksien entistä tiiviim-
mästä keskinäisestä riippuvuudesta johtuen alueelliset ja
paikalliset sodat, kriisit tai terroristi-iskut voivat ravistella
nopeasti ja syvällisesti koko maailmantaloutta. Toisaalta
uudenlaiset ennakkoluulot ja protektionismi nostivat
päätään.
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Onneksi myönteisiä merkkejä uudesta kansainvälisestä
yhteistyöstä saatiin kuitenkin vuoden 2001 lopulla, kun
WTO-jäsenvaltiot lopulta onnistuivat Dohassa, Qatarissa
päättää uusien kauppaneuvottelujen aloittamisesta. Tosin
sen jälkeen asiassa ei tahtonut löytyä enää tarvittavaa
yksimielisyyttä ja WTO-kierros venyi vuosien mittaiseksi.

Elinkeinoelämä uusien haasteiden edessä

Kansainvälinen elinkeinoelämä
kokoontui vuonna 2002 ICC:n
34. maailmankongressiin “Trade
Technology Partnership”
Denveriin, Yhdysvaltoihin –
maahan joka kamppaili yhä
terroristi-iskun jälkimainingeissa.

Onnistunut kongressi käsitteli
laajasti yritysten kansainväliseen
liiketoimintaympäristöön liitty-
viä kysymyksiä, kuten maailman
taloudellinen ja poliittinen
tilanne, yhteiskuntavastuu,
bioteknologia, terrorismin ja
väärinkäytösten uhka sekä
riskienhallinta, corporate

govermance, tietoyhteiskunta, tietosuoja ja innovaatioiden
suojaaminen sekä ympäristö ja yritysrakenteiden ja
liiketoimintamallien muutokset, alusta-
jina oli yritysjohtajia, kuten Jean-Rene Fourtou (Vivendi),
George David (United Technologies Ltd), Philip Watts
(Shell), Patrick Martin (StorageTek), Anthony Ruys
(Heineken), Bruce Misamore (YOKOS), Ron Baukol
(3M), Rono Dutta (United Airlines), Vratislav Kulhanek
(Skoda), Peter Coors (Coors Brewing) ja Rick Bobrow
(Ernst & Young) sekä tiedemiehiä, kuten Jagdish Bhagwati
(Columbia University), Jeffrey Garten (Yale University) ja
Harry Harding (George Washington University) ja kansain-
välisiä päättäjiä, kuten WTO:n yleisneuvoston puheenjohta-
ja, Kanadan WTO-lähettiläs Sergio Marchi, Euroopan
komission kilpailupääosasto pääjohtaja Alexander Schaub
ja USA:n kauppaministeri Donald Evans.

Elinkeinoelämän kansainvälisten haasteiden arviointi jatkui
ICC:n toimesta vuonna 2004 ICC:n maailmankongressissa

“Standing up for the Global
Economy”, joka kokosi yli 800
vaikuttajaa Marrakeshiin,
Marokkoon. Kongressissa olivat
esillä yritysten kansainväliseen
toimintaympäristöön liittyvät
haasteet, kuten globalisaation
vaikutukset eri toimijoiden
kannalta, WTO-kauppaneuvot-
telut, EU:n laajentuminen vai-
kutukset ja EU:n poliittinen
asema sekä turvajärjestelyt ja
riskienhallinta kansainvälisessä
kaupassa ja alustajina kansainvä-
liset vaikuttajat, kuten president-
ti Martti Ahtisaari, EU:n
perustuslakivalmistelun vetäjä,

presidentti Valery Giscard d´Estaing, WTO:n pääjohtaja
Supachai Panitchpakdi, UNICE:n puheenjohtaja Jürgen
Strube, pääjohtaja Jean-René Fourtou (Vivendi Universal),
Hans-Joachim Koerber (Metro), pääjohtaja Claude
Bébéar (AXA), pääjohtaja Paul Skinner (Rio Tinto),
pääjohtaja Bertrand Collomb (Lafarge) ja professori
Jagdish Bhagwati. Samalla ICC halusi osoittaa
kunnioitustaan aikanaan Marrakeshissä pidetylle GATT-
kokoukselle, joka siunasi WTO:n synnyn.

Näiden kansainvälisten megatapahtumien avulla ICC pyrki
omalta osaltaan vahvistamaan julkisen ja yksityisen sektorin
vaikuttajien yhteisymmärrystä globalisaation mahdollisuuk-
sista ja haasteista sekä näihin liittyvistä tarvittavista toimista
maailmantalouden integraation kiihtyessä.

Vuonna 2004 Marokossa pidetty, järjestyksessään 35. ICC:n
maailmankongressi on toistaiseksi viimeinen tämän kaltai-
nen ICC-kongressi. Pääsihteeri Maria Livanos Cattauin
toimikauden päätyttyä vuonna 2005, ICC on toistaiseksi
pidättäytynyt maailmankongressien järjestämisestä.

ICC:n ylin päättävä elin, ICC World
Council valitsi kokouksessaan
23.6.2005 ICC:n uudeksi pääsihtee-
riksi 1.7.2005 lähtien ranskalaisen
Guy Sebbanin, joka on toiminut
yritysjohtajana Rhone-Poulenc,
sittemmin Aventis-lääkeyhtiössä
sekä viime vuodet Vivendi
Universal -mediayhtiössä. Hänellä
on laaja kokemus liikkeenjohdon
strategisesta suunnittelusta ja
edunvalvonnasta. Hän toimi
vuosina 1997-2004 Aventis-yhtiön
Brysselin EU-toimiston vetäjänä.
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ICC – painopisteitä
vuosien varrelta

1. ULKOMAISET INVESTOINNIT JA
MONIKANSALLISET YHTIÖT

Kansainvälisen kaupan tukeminen ja kehittäminen WTO/
GATT-järjestelmän puitteissa on ollut ICC:n keskeisiä
tavoitteita läpi vuosikymmenten. Tämän ohella ICC on
pyrkinyt eri keinoin edistämään kansainvälisiä investointeja
ja vahvistamaan niiden toimintaedellytyksiä.

Jo 1940-luvulla ICC julkaistu säännöstön ulkomaisten
investointien kohtelusta. Tämä säännöstö toimi esikuvana
myöhemmin OECD:n puitteissa laaditulle vastaavalle
säännöstölle. Tuolloin laadittiin myös mallisopimuksia
ulkomaisten tytäryhtiöiden kohtelusta.

Investointikysymykset nousivat vahvasti esille 1960-luvulla,
jolloin monet vasta itsenäistyneet kehitysmaat tarvitsivat
kipeästi ulkomaista, yksityistä osaamista ja pääomaa. Näihin
sijoituksiin liittyi riskejä, ja niinpä 1960-luvun alussa pyrittiin
luomaan yksityisten sijoitusten monenkeskistä kansainvälistä
takausjärjestelmää. Hanke epäonnistui, mutta tuolloin syntyi
erillinen välityselin ICSID kansainvälisten sijoitusriitojen
ratkaisijaksi.

Investointien edellytysten
vahvistaminen

Monikansallisten yritysten
merkitys ja toiminta tuli tuotan-
non ja markkinoinnin lisääntymi-
sen vuoksi entistä enemmän
huomion ja myös kritiikin
kohteeksi. Esimerkiksi jo vuonna
1969 Istanbulissa ICC-kongressin
teemana oli “The Role, rights
and responsibilites of the
International Corporation”.
Kongressin keskustelun innoitta-
mana ICC julkaisi vuonna 1972
“ICC Guidelines for
International Investment”,
joka sisälsi 90 suositusta sijoitta-
jille ja kohdemaiden hallituksille.
Tämän jälkeen syntyi OECD:n
puitteissa vastaavanlainen
ohjeisto “OECD Guidelines for
Multinational Enterprises”.

Myös YK kiinnostui asiasta ja
perusti toimielimen valmistele-
maan käyttäytymisohjeita
monikansallisille yrityksille. ICC
vastusti tätä YK-hanketta, joka
lopulta kaatui poliittiseen

erimielisyyteen YK:n jäsenmaiden kesken. YK:n kauppa - ja
kehityskongressi UNCTAD jatkoi kuitenkin työtään kaupan
ja kehityksen edistämiseksi. Uusi kansainvälinen taloudelli-
nen järjestys UKTJ jäi idealistiseksi hankkeeksi, mutta 1980-
ja 1990-luvulla yksityisen osaamisen ja pääoman merkitys
kehityksen moottorina alettiin pikkuhiljaa ymmärtää myös
YK-järjestelmässä.

Vuonna 1990-luvulla ICC:n ja UNCTAD:n yhteistyö johti
siihen, että ne ovat ryhtyneet yhteistyössä julkaisemaan
yrityksille ja hallinnoille suunnattuja investointioppaita
(UNCTAD-ICC Investment Guide) vähiten kehittyneistä
maista, kuten Etiopia, Mali, Bangladesh, Uganda, Nepal,
Kenia ja Tansania. Yksityinen ja julkinen sektori kaipaavat
toisiaan kestävän kasvun ja kehityksen aikaansaamiseksi.

2. KOHTI GLOBAALIA
TIETOYHTEISKUNTAA

Koko toimintahistoriansa ajan ICC on voimakkaasti pyrkinyt
kehittämään kaupankäynnin toimintaedellytyksiä ja kauppa-
menettelyistä. Sähköinen kaupankäynti ja tiedonsiirto tulivat
vahvasti ICC:n agendalle 1990-luvun lopussa, jolloin säänte-
lyn ja itsesääntelyn keinoin haettiin vastauksia uuden ja
kasvavan toimintamallin edistämiseen ja ongelmien karsimi-
seen.

Vuonna 1998 ICC julkaisi yhteistyössä BIAC:n, WITSA:n,
GIIC ja INTUG:n kanssa uudistetun sähköisen kaupankäyn-
nin toimenpideohjelman -
Global Action Plan for
Electronic Commerce, joka
oli osoitettu OECD:n Ottawan
ministerikokoukselle. Uusittu
Global Action Plan oli suunnat-
tu lokakuussa 1999 Pariisissa
pidetylle OECD forum on
electronic commerce. Action
Plan sisälsi yksityiskohtaisen
analyysin sähköisen kaupan-
käynnin sääntelytarpeesta
sektoreittain ja teemoittain. Sen
lopussa listattiin yli 60 sähköi-
sen kaupan itsesääntely-
hanketta.

Yritysvetoinen Global
Business Dialogue for
electronic commerce ja ICC sopivat GBDe:n kokouksessa
Miamissa syyskuussa 2000 tiiviimmästä yhteistyöstä sähköi-
sen kaupan globaalien pelisääntöjen kehittämisessä. Elinkei-
noelämän kannalta oli ensiarvoisen tärkeätä, että sähköisen
kaupan pelisääntöjen ja linjausten valmistelussa tehdään eri
tahojen kesken mahdollisimman tiivistä ja avointa yhteistyö-
tä, jotta elinkeinoelämä voi esittää julkisen vallan suuntaan
mahdollisimman yhdenmukaisia käsityksiä ja ratkaisumalleja
pohdittavaksi ja sääntelyn pohjaksi. Sittemmin GDBe:n
toiminta on loppunut ja vastuu kansainvälisestä yhteistyöstä
jäänyt ICC:n kaltaisten toimijoiden harteille.
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EU:n sääntelyinto pelottaa

Erityisesti Euroopan unionissa pyrittiin ennakoimaan tulevaa
kehitystä laajan regulaation avulla. Sähköisen liiketoiminnan
ja televiestinnän alueella ICC katsoikin tarpeellisiksi järjestää
toukokuussa 2002 Brysselissä keskustelut Euroopan
komission ja parlamentin edustajien kanssa. Keskuste-
luissa olivat esillä muun muassa vaihtoehtoinen riitojen-
ratkaisu kuluttajakaupassa, lainvalinta sähköisessä kaupassa,
digitaalinen kuilu sekä Euroopan neuvoston ja Euroopan
komission sääntelyhankkeet sähköisessä kaupassa ja
tietosuojassa.

Keskusteluissa nousi selvästi esille eurooppalaisessa ja
amerikkalaisessa sääntelykulttuurissa olevat erot esimerkiksi
tietosuojakysymysten ratkaisemisen osalta. Keskeisenä
huomiona on kuitenkin pidettävä sitä, että kautta linjan
myönnettiin kirjavan kuluttajasuojatason EU-alueella olevan
yhä keskeisempi ongelma todellisten sähköisen kaupan
kuluttajamarkkinoiden kehittymiseen. EU kaipaa
minimiharmonisoinnin sijasta täydellistä harmonisointia
kuluttajansuojasäännösten osalta, mikäli kuluttajille ja
yrityksille halutaan tarjota todelliset sisämarkkinat.

ICC:n ja EU:n keskustelut päättä-
neillä illallisilla oli pääpuhujana
komission jäsen Erkki Liikanen,
joka muistutti tietoyhteiskunnan
kehittämisen tärkeydestä IT-kuplan
puhjettuakin.

ICC seurasi myös EU:n toimia
telemarkkinoiden ja televiestinnän
sääntelyssä ottaen kantaa muun
muassa ehdotuksiin tiukentaa tele-
tietojen tallennusvelvoitteita. ICC
julkisti marraskuussa 2004 raportin
“ICC report on binding corporate
rules for international transfers
of personal data”, jossa selvitettiin

sitä, miten yritykset käsittelevät tietosuojan alaisia tietoa
kansainvälisessä toimintaympäristössä ja erilaisissa oikeus-
järjestelmissä. Raportti osoittaa, että lainsäädännön ohella
yritysten oma-aloitteiset sopimusjärjestelyt voivat myös
turvata tietosuojan arkaluonteisten tietojen käsittelyssä
yritysten sisällä ja kesken. EU:n komissio hyväksyikin
joulukuussa 2004 ICC:n johdolla valmistellun tietosuoja-
lausekkeen sellaiseksi sopimusmalliksi, jonka avulla yritykset
voivat laillisesti siirtää tietosuojan piiriin liittyviä tietoja EU:n
ja kolmansien maiden kesken.

Globaalille tietoyhteiskunnalle raamit

Vuonna 2002 ICC julkaisi yhteistyökumppaneinaan Business
and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC),
World Information and Services Alliance (WITSA), Global
Information Infrastructure Commission (GIIC) ja Inter-
national Telecommunications Users Group (INTUG)
päivitetyn, järjestyksessään kolmannen sähköisen kaupan-
käynnin sääntelyn toimenpideohjelman, Global Action
Plan for Electronic Business. Se sisälsi yksityiskohtaisen
analyysin sähköisen kaupankäynnin sääntelytarpeesta
sektoreittain ja teemoittain ja se oli laadittu ottaen huo-

mioon tuleva YK:n tietoyhteiskuntaprosessi, World Summit
on the Information Society (WSIS) Genevessa 2003 ja
Tunisiassa 2005.

Kansainvälinen tietoyhteiskuntaa käsittelevä huippukokous -
World Summit on Information Society - pidettiin Kansainvä-
lisen televiestintäjärjestön,
ITU:n johdolla Genevessä
10.12.2003 ja ICC koordinoi
elinkeinoelämän kansainvälis-
tä valmistautumista kokouk-
siin. Nokian pääjohtaja
Jorma Ollila piti elinkeino-
elämän puheenvuoron
kokouksen avajaisissa
9.12.2003 sekä osallistui
ICC:n järjestämään paneeli-
keskusteluun.

WSIS-prosessiin liittyen
vuonna 2004 ICC julkisti
kannanoton tietoyhteiskun-
nan kehityksen vaikutuksista
yleisemmin yhteiskunnan kehitykseen “ICTs and the
Internet for Economic Growth and Social
Development” ja näkemyksen Internetin hallinnon
kehittämisestä “ICC Roadmap for Internet Governance
2004”.

Kansainvälisen tietoyhteiskuntahuippukokouksen World
Summit on Information Society (WSIS) toinen osa
pidettiin Tunisiassa 16-18.11.2005. Kokouksessa keskustel-
tiin toimista kehittää globaalia tietoyhteiskuntaa tasapainoi-
sesti sekä kaventaa digitaalista kuilua teollisuus- ja kehitys-
maiden välillä. Yhä useamman kehitysmaan telemarkkinat
ovat avautumassa kilpailulle ja tästä syystä kehittymässä
varsin nopeasti. Kokouksessa sovittiin myös siitä, että
Internetin hallinnointi säilyy nykyisen kaltaisena. ICC
koordinoi elinkeinoelämän panosta kokouksessa ja järjesti
erillisen WSIS Business Event -tapahtuma, jossa puhunut
johtaja Veli Sundbäck (Nokia) peräänkuulutti valtioiden
vastuuta telemarkkinoiden avaamisessa sekä teknologia-
neutraalisuuden ja aineettoman pääoman suojan turvaami-
sessa.

Tänä päivänä ICC seuraa tiiviisti WSIS-kokouksen päätösten
täytäntöönpanoa ja jatkotoimia, kuten YK-vetoinen Global
Alliance for Information ICT and Development ja
Internet Governance Forum. ICC on järjestänyt koko
elinkeinoelämän kansainvälisen seurannan ja edunvalvonnan
Business Action to Support Information Society, BASIS-
projektin muotoon.

3. ILMASTONMUUTOSTA JA
ENERGIAHAASTEITA

Vuosikymmenten ajan ympäristö- ja energiakysymykset ovat
olleet keskeinen osa ICC:n kansainvälistä toimintaa. Erityi-
sesti kansainvälisten ympäristökokousten alla elinkeinoelämä
on kokoontunut ICC:n puitteissa pohtimaan kansainvälistä
edunvalvontaa. Vuonna 1992 pidetty YK:n Kestävän
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kehityksen kokous Rio de Janeirossa ja Kioton ilmaston-
muutosprosessi vuonna 1997 ovat esimerkkejä näistä
kansainvälisistä megakokouksista, joissa elinkeinoelämän
vahva ja yhteinen edustus olivat suotavia, vaikka kokousten
lopputulokset eivät kaikilta osin elinkeinoelämää
tyydyttäneetkään.

Vuonna 1991 julkaistiin ICC:n vetämänä elinkeinoelämän
kansainvälisenä yhteistyönä Elinkeinoelämän Kestävän
kehityksen peruskirja - ympäristöjohtamisen perusteet
sitoutui välittömästi yli 1000 yritystä yli 500 maasta, Suomes-
ta useita kymmeniä yrityksiä. Yhä tänä päivänäkin Elinkeino-
elämän Kestävän kehityksen peruskirja - ICC Business
Charter for Sustainable Development tarjoaa kansainvälisesti
tunnustetun perustan yrityksen ympäristöjohtamiselle ja
muodostaa yhä keskeisen osana usean suomalaisen yrityksen
ympäristöpolitiikkaa, vaikka ISO 14000 -laatuvaatimukset ja
muut määräykset ovat syventäneet entisestään ympäristöasi-
oiden hoitoa yrityksissä.

Elinkeinoelämä oli vahvasti esillä YK:n Kestävän kehityk-
sen kokouksessa Johannesburgissa elo-syyskuun vaih-
teessa vuonna 2002. ICC ja WBCSD koordinoivat yrityselä-
män kansainvälistä osallistumista kokoukseen Business
Action for Sustainable Development (BASD) muodossa
ja järjestivät erillisen tilaisuuden, Business Day, jossa
esitettiin yrityselämän näkemyksiä kestävästä kehityksestä.
ICC:n kansainvälisessä valmistelussa oli alusta alkaen
mukana Suomesta ICC Commission on Energy -ryhmän
puheenjohtajana, toimitusjohtaja Juhani Santaholma.

Pitkän aikavälin energiahaasteet

Vuonna 2002 valmistui ICC:n selvitys
“Business Perspectives on Energy
- The Challenge of 21st Century”.
Selvityksen tavoitteena oli hahmottaa
elinkeinoelämän näkemyksiä energia-
tarpeista ja energiamuodoista pitkällä
aikavälillä. Selvitystä valmistelleen
työryhmän puheenjohtajana toimi
toimitusjohtaja Juhani Santaholma
ja selvityksen laatimisesta vastasi
pitkälti professori emeritus Tor
Ragnar Gerholm Tukholman
yliopistosta. Selvityksessä otetaan
kantaa muun muassa öljy-maakaasu-
politiikkaan elinkeinoelämän kannalta
katsottuna. Samoin ydinvoiman
mahdollisuudet ovat esillä. Eräs
keskeisiä johtopäätöksiä on, että

kaikkia käytössä olevia energiamuotoja tarvitaan jopa koko
21 vuosisadan ajan. Uusien energiamuotojen ja  -järjestelmi-
en kehittämiseen tarvitaan mittava tutkimus- ja kehitys-
panos.

Vuosina 2006 ja 2007 kestävä kehitys ja energia kohtaavat
YK:n Kestävän kehityksen toimikunnan (CSD) kokouk-
sissa, joissa pohditaan näiden kahden asian välistä suhdetta.
ICC on yhteistyössä muiden elinkeinoelämän järjestöjen
kanssa valmistautunut kokouksiin yhteisen Business
Action for Energy -projektin puitteissa.

4. YRITYS YHTEISKUNNASSA

Yksityisen yritystoiminnan edellytysten vahvistaminen
maailmanlaajuisesti on ollut ICC:n perustehtäviä. Yritysten
toiminta on vuosikymmenten kuluessa joutunut yhä uusien
vaatimusten eteen. Tämä on johtanut ICC:ssä pyrkimykseen
määritellä yksityisen yrityksen toimintaperiaatteita sekä
luoda eettisiä säännöstöjä.

Vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Jo vuonna 1967 ICC laati yksityisten yritysten eettisiin peri-
aatteisiin liittyvän “ICC Charter for Private Enterprises”.
Ympäristö ja kestävä kehitys nousivat esille 1980-luvulla,
mikä johti 1991 julkaistuihin ympäristöjohtamisen periaattei-
siin nimeltään Elinkeinoelämän peruskirja kestävän kehityk-
sen aikaan saamiseksi (ICC Business Charter for
Sustainable Development). Vuonna 1996 uusittu perus-
kirja ja sen 16 periaatetta ovat yhä käyttökelpoisia. Se muo-
dostaa usean yrityksen ympäristöjohtamisen perustan ja
liittyy olennaisesti ympäristöjohtamisjärjestelmiin sekä
standardeihin, kuten ISO 14000.

Ympäristön lisäksi ICC on selvittänyt edellä esitellyllä tavalla
muun muassa lahjonnan ja markkinoinnin eettisiä kysymyk-
siä. Vuonna 1977 julkaistiin ICC:n ohjeet lahjonnan
vastustamiseksi (ICC Rules of Conduct - Extortion and
Bribery in International Business Transactions), joiden
uusin versio on vuodelta 2005.

Yritysten kaupalliseen viestintään liittyvä ensimmäinen eetti-
nen ohje on vuodelta 1937, minkä jälkeen ICC on kehittänyt
laajasti markkinointia ja mainontaa koskevia kansainvälisiä
ohjeita (ICC Codes of Marketing and Advertising
Practices) aina ympäristöväittämistä internet-mainontaan
asti. Nämä ovat ohjanneet ensisijaisesti yritysten toimintaa,
mutta tarjonneet myös viranomaisille tulkinta-apua siihen,
mikä on hyvä liiketapa.

Vastuullisuuden uudet haasteet

Heinäkuussa 1999 YK ja ICC sopivat yhteistyös-
tä, jossa pyritään aloitteella Global Compact
lisäämään YK:n ja elinkeinoelämän vuoro-
vaikutteisuutta. Yhteistyön taustalla on YK:n
pääsihteeri Kofi Annanin puhe Davosin
Economic Forumissa keväällä 1999, jolloin hän
esitti tiiviimpää yhteistyötä ja vuorovaikutusta
kansainvälisten päättäjien, kuten YK ja elinkei-
noelämän kesken. Annan halusi kiinnittää
huomiota globalisaation vaikutuksiin ja erityi-
sesti ihmisoikeuksiin sekä työelämän ja
ympäristön kysymyksiin. Hän peräänkuulutti elinkeinoelä-
män vastuuta globalisaation lieveilmiöistä näillä mainituilla
alueilla.

Keväällä 1999 ICC perusti erillisen yritysasiantuntijaryhmän,
ICC Commission on Business in Society käsittelemään
ajankohtaisia yritysten rooliin ja sosiaaliseen vastuuseen
yhteiskunnassa liittyviä kysymyksiä. Ryhmän tarkoituksena
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oli vaihtaa ajatuksia kansainvälisellä tasolla ajankohtaisista,
yritysten yhteiskunnalliseen rooliin liittyvistä kysymyksistä,
kuten kestävä kehitys, elinkaariajattelu, lapsityövoiman
käyttö ja bioteknologia. Samoin perustettiin erillinen
yritysasiantuntijaryhmä pohtimaan bioteknologian haasteita.

Vuonna 2001 ICC julkistikin laajan selvityksen nimeltä “A
Global Action Plan for Modern Biotechnology”, johon
oli kansainvälisessä yhteistyössä koottu ajankohtaiset bio-
teknologiaan liittyvät kansainväliset kysymykset sekä ICC:n
kannanotot bioteknologian omaehtoiseen kehittämiseen
sekä toivomukset viranomaisille bioteknologian säätelyn
puitteista. Asiakirja käsitteli perusteellisesti myös innovaa-
tioiden edistämistä, riskienhallintaa, investointeja ja keksin-
töjen omistussuojaa.

Vuonna 2002 ICC julkisti näkemyksen-
sä vastuullisesta yritystoiminnasta
nimeltään “Business in society
Making a positive and responsible
contribution - A voluntary
commitment by business to
manage its activities resposibly” ja
hieman myöhemmin yrityksille suunna-
tun ohjeistuksen “ICC 9 steps on
responsible business conduct”.
Suomessa aikaisemmin valmisteltu

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton, TT:n näkemys
yritysten yhteiskuntavastuusta toimi erinomaisena pohjana
myös ICC:n kansainväliselle työlle ja osoitti suomalaisilla
olevan annettavaa aiheeseen liittyvässä kansainvälisessä
yhteistyössä. Parhaillaan ICC valmistelee elinkeinoelämän
laajaa kannanotto vastuusta hankintaverkostoissa.

Hyvää hallintoa ja tervettä taloutta

Markkinatalouden ääri-ilmiöiden, kuten taloudellisten väärin-
käytösten ilmitulo Enron- ja Parmalat-tapausten muodossa
johti siihen, että ICC kiinnitti hyvään hallintotapaan ja talou-
delliseen raportointiin erityistä huomiota. Vuonna 2002 ICC
avasi Corporate Governance -asioita kansainvälisesti esitte-
levän tietopalvelun kotisivullaan. Kyseisen palvelun avulla
on mahdollisuus muodostaa käsitys Corporate Governance
-teemaan liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä tutki
maakohtaisia CG-määräyksiä.

ICC vaatii myös vuonna 2005 kannanotossaan taloudellisen
raportoinnin laadun parantamista ja vaatimusten yhdenmu-
kaistamista, sillä huomattavat kansalliset erot vaikeuttavat
yritysten taloudellisen tilanteen arviointia kansainvälisessä
toiminnassa. ICC piti tärkeänä, että USA:n ja Euroopan
kehitys on mahdollisimman yhdenmukaista.

Tulevat vuodet tulevat osoittamaan, tarvitaanko elinkeinoelä-
män kansainvälisen itsesääntelyn
uranuurtajan, ICC:n palveluksia
hyvään hallintotapaan ja taloudelli-
seen raportointiin liittyvissä kysy-
myksissä. Toistaiseksi ICC on keskit-
tynyt kansainvälisen vuorovaikutuk-
sen tiivistämiseen kansainvälisten
roundtable-keskustelun muodossa.

5. GLOBAALI ORGANISAATIO
KEHITTYY

ICC:n organisaation perustan ovat sen perustamisesta alkaen
muodostaneet Pariisissa toimiva kansainvälinen sihteeristö ja
jatkuvasti kasvava määrä kansallisia osastoja eri puolilla
maailmaa, joiden kautta toteutetaan yritysten ja järjestöjen
jäsenyys tässä elinkeinoelämän ainoassa aidosti maailmanlaa-
juisessa ja kaikki toimialat kattavassa järjestössä.

Kansainväliseen kauppaan liittyvä opastus ja koulutus ovat
muodostuneet myös keskeiseksi osaksi ICC:n toimintaa.
Vuonna 1979 perustettiin erityinen Institute for Business
Law and Practice, jonka tehtäväksi tuli toisaalta edistää
liikejuridiikan tuntemusta seminaarien ja julkaisujen muo-
dossa. Osa toiminnasta on ollut uusien urien kartoittamista,
mm. Cannesissa filmifestivaalien yhteydessä pidettävät
audiovisuaalijuridiikan tilaisuudet. Toisaalta instituutti on
järjestänyt kehitysmaiden edustajille liikejuridiikan perustei-
den kursseja samoin kuin levittänyt tietoa ICC-välimies-
menettelystä. Vastaavasti kansalliset osastot eri puolilla
maailmaa ovat tarjonneet omalle jäsenkunnalleen kaupallisia
neuvonta-, tiedotus- ja koulutuspalveluita.

Kansainväliseen kauppaan liittyvä riskienhallinta on muodos-
tunut yhä keskeisemmäksi keinoksi turvata yrityksen edut
kiristyvässä kilpailussa. Vuonna 1981 aloitti toimintansa
Lontoossa toimiva International Maritime Bureau, jonka
tehtäviin on kuulunut kaupankäyntiin ja merenkulkuun
liittyvän rikollisuuden torjuminen. Sen yhteyteen on sittem-
min perustettu tuoteväärennösten kauppaan erikoistunut
Conterfeiting Intelligence Bureau ja muuhun tekniseen
rikollisuuden torjuntatyöhön erikoistunut Commercial
Crime Bureau. Nämä organisaatiot toimivat teknisesti
yhdessä.

Kestävään kehitykseen ja ympäristöpolitiikkaan liittyvä
kansainvälinen edunvalvonta ja yhteistyö on hakenut koko
ajan muotoaan. Vuonna 1995 päätettiin järkeistää elinkeino-
elämän ympäristöasioiden kansainvälistä yhteistyötä yhdistä-
mällä ICC:n aloitteesta vuonna 1992 syntynyt WICE (World
Industry Council on the Environment) yhdessä BCSD:n
(Business Council for Sustainable Development) kanssa.
Uusi yritysvetoinen organisaatio World Business Council
for Sustainable Development WBCSD aloitti 135 jäsen-
yrityksen voimin elinkeinoelämän kansainvälisen yhteistyön
ympäristökysymyksissä. ICC ja WBCSD sopivat tuolloin tii-
viistä keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja työnjaosta kansain-
välisessä edunvalvonnassa ja muussa yhteistyössä. Tänä päi-
vänä WBCSD on merkittävä kansainvälinen vaikuttaja ja
ICC:n keskeinen yhteistyökumppani useissa kestävän kehi-
tyksen hankkeissa.

ICC:n ainutlaatuinen, yritysasiantuntijoista koostuva, yli
2000 henkilön muodostama kansainvälinen valiokunta-
verkosto (ICC Commissions) on vuosien saatossa
kehittynyt heijastaen erityisesti ajan tarpeita. Uusia valio-
kuntia on luotu, kuten tietoliikennettä ja teknologiaa
käsittelevä valiokunta 1980-luvun alussa sekä vastuullista
yritystoimintaa selvittävä valiokunta 1990-luvulla.

Suomen elinkeinoelämän edustus on toistaiseksi ollut vahvin
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ICC:n organisaatiossa vuoden 2002-2003
aikana, jolloin osaston puheenjohtaja Matti
Packalén toimi kansainvälisen hallituksen
jäsenenä sekä kaksi suomalaista ICC:n
asiantuntijavaliokunnan puheenjohtajana.
Toimitusjohtaja Juhani Santaholma oli ICC
Commission on Environment and Energy -
ryhmän puheenjohtaja ja johtaja Urho
Ilmonen (Nokia) ICC Commission on
Intellectual  Property ryhmän puheen-
johtajana.

Viime vuosina ICC:n toiminnassa otettu
käyttöön määräaikaisia, projektiluonteisia
hankkeista, joista voidaan mainita tietoyhteis-
kuntaan liittyvä ICC Business Action to
Support Information Society (BASIS),
tuoteväärennöksiä ehkäisevä ICC Business
Action against Counterfeiting and Piracy
(BASCAP), Business Action for
Sustainable Development ja Business
Action for Energy. Näihin hankkeisiin ovat
sitoutuneet toiminnallisesti ja taloudellisesti
sellaiset ICC:n jäsenyritykset ja -järjestöt,
jotka ovat halunneet ICC:n erityispanosta
edunvalvonnallisesta ajankohtaisissa kansain-
välisissä prosessissa.

6. KAUPPAKAMARIEN YHTEISTYÖ
LAAJENEE
Kauppakamareiden kansainvälinen yhteistyö järjestettiin
1950-luvulla osaksi ICC:n muuta kansainvälistä toimintaa.
Vuonna 1951 perustettiin ICC:n yhteyteen maailman kaup-
pakamarien yhteiselin International Bureau of Chambers
of Commerce eli IBCC. Vaikka IBCC nähtiinkin aluksi
tiedonvaihtokanavana, kehittyi se pian hallinnoimaan nykyi-
sin ATA-carnet´n nimellä kulkevaa järjestelmä näyttely- ja
muiden väliaikaisesti maahantuotujen tavaroiden tullivapau-
delle. Tämä ICC:n ja kansainvälisen tulliyhteistyöneuvoston
väliseen sopimukseen perustuva järjestelmä on laajentunut
merkittävään osaan maailmaa.

Kauppakamareiden kansainvälistä yhteistyötä ja vuorovaiku-
tusta on pyritty kehittämään ja tehostamaan, mistä johtuen
IBCC toimintaa uudelleenorganisointiin 2000-luvun alussa ja
sen tilalle perustettiin ICC:n yhteyteen erillinen toiminto -
World Chambers Federation (WCF). WCF:n johdolla on
ryhdytty järjestämään kansainvälisiä kauppakamarikongres-
seja, World Chambers Congress, joissa on käsitelty kauppa-
kamaritoiminnan haasteita. Ensimmäinen pidettiin 1999
Marseillessa ja sen jälkeen 2001 Soulissa, 2003 Quebecissa ja
2005 Durbanissa.

ICC:n toiminnan kannalta on aina ollut keskeistä, että se
edustaa laajasti elinkeinoelämää, yrityksiä ja järjestöjä kaup-
pakamarit mukaan lukien. ICC:stä ei ole koskaan pyritty
kehittämään ainoastaan kauppakamaritoiminnan kansainvä-
listä jatketta, vaan aidosti yrityksiin ja niiden asiantuntijoihin
toimintansa tukeutuvaa, kansainvälistä toimijaa ja vaikutta-
jaa.

7. ITSESÄÄNTELY ON TEHOKASTA

Keskeinen osa ICC:n toimintaa on ollut elinkeinoelämän
itsesääntely. ICC on omien ohjeiden ja sääntöjen avulla
rakentanut yrityksille yhdenmukaisia toimintaedellytyksiä
kansallisten lakien ristiriitaisuudesta ja erilaisuudesta
riippumatta.

Toimitukset ja maksut kuntoon

Jo 1930-luvulla syntyivät keskeiset ICC-
ohjeet - Incoterms-toimitusehdot,
remburssisäännöt ja mainonnan
eettiset ohjeet. Incoterms ja remburssi-
säännöt tarkistettiin molemmat 1950-
luvun alussa. Remburssisäännöille, joiden
käyttämiselle oli luotu erilliset malli-
hakemuslomakkeet, saavuttivat lopullisen
läpimurtonsa 1962, kun Brittiläisen
Kansainyhteisön pankit ilmoittivat
ryhtyvänsä soveltamaan niitä.
Remburssisäännöt uusittiin edelleen
1973, 1983 ja 1993 sekä viimeksi 2006.
Vuonna 1957 luotiin ensimmäiset
yhtenäissäännöt toista dokumenttimaksu-
tapaa, perittävää varten, jota on päivitetty
säännöllisesti.

Incoterms-lausekkeita täydennettiin
lisälausekkeilla 60- ja 70-luvuilla, kunnes
ne uudistettiin 1980 ja taas 1990 sekä
2000. Muillakin aloilla on kehitetty
yhtenäissääntöjä, mm. sopimustakuisiin
1978 ja erikseen demand-takuisiin
1992 sekä vakuutusalan liitännäis-
takuisiin (Contract Bonds) 1993.
Vuosina 1973 ja -76 julkaistiin versiot
Uniform Rules for Combined Transport
Documents-säännöstöstä, jota seurasi
1991 hyväksytty UNCTAD/ICC Rules for Multimodal
Transport Documents. Vuonna 1987 hyväksyttiin elektro-
nisen tiedonsiirron käyttäytymissäännöt UNCID. Erinäisiä
mallilausekkeita ja -ehtoja sekä opasteoksia on myös laadittu
vuosien varrella. ICC:stä on muodostunut maailman johtava
kansainvälisen kaupan sääntöjen ja mallien luoja.

Kaupallinen viestintä tuntee vastuunsa

Jo 1930-luvulla luotiin ensimmäiset mainonnan eettiset
ohjeet. Mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä uusittiin
1948, jolloin niitä soveltamaan perustettiin erillinen Mainon-
nan ja markkinoinnin kansainvälinen neuvosto, edelleen
vuosina 1955, 1966, 1973 ja 1987, 1997 sekä 2006. Näitä
täydentämään on sittemmin luotu Markkinointi- ja yhteiskun-
tatutkimuksen perussäännöt, Myynninedistämisen kansainvä-
liset perussäännöt, Suora- ja postimyynnin kansainväliset
perussäännöt, Ympäristömainonnan ja Suoramarkkinoinnin
kansainväliset perussäännöt sekä Sponsoroinnin kansainväli-
set perussäännöt. Vuonna 2006 nämä kaikki säännöt
koottiin uusiin Markkinoinnin kansainvälisiin perus-
sääntöihin.
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Suomi
Kansainvälisessä
kauppakamarissa

Suomi vahvistaa kansainvälisiä suhteitaan

Suomi liittyi Kansainväliseen kauppakamariin muita Pohjois-
maita myöhemmin. Helmikuun 21. päivänä 1927 pidettiin
Keskuskauppakamarissa kokous, jossa Suomen Pankki-

yhdistys, Suomen Puunjalos-
tusteollisuuden Keskusliitto,
Suomen Teollisuusliitto,
Suomen Tukkukauppiaitten
Liitto ja Keskuskauppakamari
olivat edustettuna. Nämä
keskusjärjestöt perustivat tässä
tilaisuudessa Kansainvälisen
kauppakamarin Suomen
kansalliskomitean, jonka
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Suomen Pankkiyhdistyk-
sen puheenjohtaja, lakit.tri  J.K.
Paasikivi.

Päätoimiston taholta oli jo 1920-luvun alussa otettu Suo-
meen yhteyttä komitean muodostamiseksi. Pääsihteeri
Edouard Dolleansin kirjeessä vuonna 1922 todettiin, että
on tarkoituksenmukaisinta, että komitea muodostettaisiin
muutamaa vuotta aikaisemmin perustetun, koko elinkeino-
elämää Suomessa laajasti edustavan Keskuskauppakamarin
ympärille. Liittymisen ehdoksi asetettiin kansallisen komite-
an muodostaminen, joka edustaisi arvovaltaisella tavalla
maan koko elinkeinoelämää. Suomessa liittymistä viivytti se
seikka, että Kansainvälinen kauppakamari oli perustettu
maailmansodan voittajavaltioiden toimesta.

Suomen elinkeinoelämän osallistumista kansainväliseen
yhteistyöhön pidettiin niin tärkeänä, että jopa eduskunta
myönsi vuonna 1926 Keskuskauppakamarille 40.000 markan
suuruisen määrärahan Suomen Kansainväliselle kauppa-
kamarille suoritettavaa 1.000 dollarin liittymismaksua
vastaan. Edellytyksenä oli, että toiminnassa on mukana
laajasti koko suomalainen elinkeinoelämä. Suomen osaston
virallinen hyväksyminen ICC:hen tapahtui Kansainvälisen
kauppakamarin IV kongressissa Tukholmassa kesäkuussa
1927.

Osallistuminen toimintaan ennen sotia
vähäistä

Osaston ensimmäiseksi sihteeriksi oli valittu Keskuskauppa-
kamarin pääsihteeri fil.tri Edward Järnström. Osaston
säännöt otettiin Ruotsista. (Suomenkielinen käännös näistä
säännöistä on edelleen kadoksissa, pöytäkirjassa on reuna-
merkintä “säännöt ovat Paasikivellä”.)

Kansalliskomitean toiminta oli jäsenten välisiä kokouksia
pari kertaa vuodessa. Päätoimistossa tapahtuvaan työhön ei

taloudellisesti ollut mahdollisuuksia juuri osallistua. Komitea
vastasi kyllä joihinkin tiedusteluihin. Paasikivi, joka toimi
komitean työvaliokunnan jäsenenä aina Tukholman lähet-
tilääksi siirtymiseensä saakka, “piti suotavana”, että suomalai-
set ryhtyisivät osallistumaan järjestön teknisten valiokuntien
ja päättävän elimen toimintaan.

Suomalaisia osallistui kuitenkin järjestön kansainvälisiin
kongresseihin. Berliinissä 1937 pidettyyn kongressiin
osallistuivat vuodesta 1930 lähtien kansalliskomitean
puheenjohtajana toiminut ministeri
Carl Enckell,
tri Alexander Frey ja kauppaneuvos
S.A. Harima, joka toimi puheenjoh-
tajana 1950-luvulla. Osallistujat
totesivat, että “Suomen liikemaailma
ei toiminnallaan Kansainvälisessä
kauppakamarissa ainoastaan hoida
omia intressejään, vaan tärkeää osaa
siitä mainostuksesta, jota olemme
pakotettuja uuden valtakuntamme
puolesta tekemään päivä päivältä
kasvavassa kilpailussa.”

Sotavuosina 1941 ja -42 komitea piti kolme kokousta, jolloin
todettiin, että järjestön työssä on syytä olla mukana mm. sen
vuoksi, että Yhdysvallat on osallistunut sen työhön - toisin
kuin Kansainliiton työhön.

Mainittakoon kuriositeettina, että kesäkuussa 1942 pidetyssä
kokouksessa kansalliskomitea pohti puheenjohtaja Enckellin
johdolla Saksan komitean tekemää tiedustelua FOB-
lausekkeen tulkinnasta Incoterms 1936:n pohjalta. Tässä
yhteydessä saksalaiset esittivät myös onnentoivotukset
marsalkka Mannerheimin 75. syntymäpäivän johdosta.

Toiminta uudelle pohjalle

Sodan loppuvuodet komitean toiminta oli pysähtynyt.
Vasta 16.5.1946 kokoonnuttiin jälleen puheenjohtajan, nyt
ulkoministerinä toimivan Carl Enckellin johdolla. Komi-
tean säännöt muutettiin muiden maiden käytännön mukai-
siksi sikäli, että jäseniksi hyväksyttiin nyt myös yritykset.
Komitealla oli tuossa vaiheessa yhdeksän järjestöjäsentä.
Ennen sotaa olivat perustajien lisäksi tulleet mukaan
Suomen Vientiyhdistys (sittemmin Suomen Ulkomaan-
kauppaliitto, nykyisin Finpro) ja Helsingin kauppakamari.
Sodan jälkeen tulivat mukaan Elintarviketeollisuusliitto ja
Suomen Teknillisten Tuontiyhdistysten Keskusliitto.
Ensimmäiset yritysjäsenet olivat Oy Fiskars Ab, Kesko Oy,
Oy Strömberg Ab, SOK ja Wärtsilä-yhtymä ja vähän
myöhemmin Oy Machinery Ab ja Oy Stockmann Ab.
Toukokuun 1946 kokouksessa todettiin Suomelle tärkeäksi
ICC:n saama status YK:ssa.

Kansalliskomitean sihteereinä toimivat varatuomari Olli
Vallila vuosina 1946-47 ja lähetystöneuvos E.O.Raustila
vuosina 1947-49. Molemmat olivat tai olivat olleet toimessa
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitossa ja
ulkoasiainministeriössä.
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KANSALLINEN TOIMINTA
VAHVISTUU

Talous-Osake-Kauppa Oy:n omistajan,
kauppaneuvos S.A. Harima tultua
puheenjohtajaksi 1950 lähti kansallis-
komitean sihteeri, varatuomari Martti
Koskimies (1949-64) tutustumismatkalle
Ruotsin ja Norjan sisarjärjestöihin. Tässä
yhteydessä todettiin, että näillä osastoilla
on taloudellisesti huomattavasti paremmat
mahdollisuudet osallistua kansainvälisen
järjestön toimintaan laajan jäsenpohjansa
vuoksi.

Kansalliskomiteasta Suomen osasto

Päätettiin laatia kokonaan uudet säännöt. Uudet säännöt,
jotka hyväksyttiin vuoden 1951 alussa, seurasivat, kuten
Koskimiehen muistiossa todetaan, “tavanmukaista yhdistys-
linjaa”, jolloin jäsenten edustajat kokoontuvat pari kertaa
vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin ja käytännöllisen
toiminnan hoitaa hallitus, joka muodostettiin 15-jäseniseksi.
Hallituksella oli työvaliokunta.

Tässä yhteydessä järjestön nimi muutettiin kansalliskomi-
teasta Kansainvälisen kauppakamarin Suomen
osastoksi. Nimenmuutos lienee huomioitu myös käännök-
sissä, minkä vuoksi Suomen osaston nimi (Finnish Section)
poikkeaa useimpien muiden maiden osastojen nimityksistä.

Jäsenhankintaan ja järjestöä koskevaan tiedotustoimintaan
ryhdyttiin järjestelmällisesti. Vuoden 1951 aikana jäsenmäärä
lähes kymmenkertaistui. Vuosikertomuksessa tuolta vuodelta
todetaan, että parantuneen talouden vuoksi on voitu palkata
osastolle lisätyövoimaa ja perustaa sille vaatimaton toimisto.
Osaston käyttöön tuli tuolloin yksi huone Keskuskauppaka-
marin tiloista. Monissa jäsenmaissahan, varsinkin pienemmis-
sä, ICC:n kansallisten osastojen toimistot sijaitsevat jonkin
paikallisen keskeisen järjestön, kauppakamarin, teollisuuden
tai kaupan järjestön tai työnantajajärjestön tiloissa.

Martti Koskimiehen, jota oli sääntöuudistuksen jälkeen
alettu kutsua pääsihteeriksi, avuksi tuli 1951 osaston
apulaissihteeriksi pääkonsuli Mauno Nordberg, joka oli
kansalliskomitean alkuvuosina toiminut Suomen edustajana
pääsihteeristön hallintovaliokunnassa. Hänen avustuksellaan
ryhdyttiin määrätietoisesti kehittämään osaston toimintaa ja
tiedottamaan ICC:n asioista lehdistössä ja eri tilaisuuksissa.
Häntä seurasivat fil.lis. E.A.Rosenqvist 1957-61 ja vuodesta
1961 lähtien fil.maist. Ulla Gylling, josta tuli myöhemmin
osaston pääsihteeri.

Osallistuminen päätoimiston
työskentelyyn

Kauppaneuvos Harimaa seurasi puheenjohtajana Kansallis-
Osake-Pankin pääjohtaja Matti Virkkunen vuonna 1958.
Osasto kutsui vuosittain merkittä-
viä kansainvälisiä vieraita puhu-
maan tilaisuuksiinsa, mm. vuonna
1961 Itävallan ulkoministerin
Bruno Kreiskyn. Vuonna 1965
tuli pääsihteeriksi varatuomari Olli
Nikkola, jonka aikana osaston
kokouksia ryhdyttiin kutsumaan
kevät- ja syyskokouksiksi. Johto-
kunnan 15 jäsentä saivat henkilö-
kohtaiset varamiehet.

Päätoimiston valiokuntiin oli jo
aikaisemmin nimetty suomalaisedustajia. Nikkolan aikana
suomalaisia valiokuntaedustajia ryhdyttiin myös kutsumaan
koolle Suomessa valmistelemaan osaston lausuntoja pää-
toimistolle. Nikkolaa kiinnosti erityisesti kuormalavojen
standardointi kansainvälisesti. “Suuri kuormalavapäivä”,
jonka hän toteutti tammikuussa 1966, järjestetään edelleen-
kin säännöllisesti Suomen Kuljetustaloudellisen Yhdistyksen
toimesta.

Valiokuntatyöskentelyä ja lausuntojen laatimista kehitettiin
edelleen varatuomari Matti Mäenpään pääsihteerikautena
(1967-70). Myös pohjoismainen yhteistyö lisääntyi.

Kaupankäynnin helpottaminen
koettiin tärkeäksi

Yksi paikka ICC:n hallituksessa kiertää Pohjoismaiden välillä.
Suomen osaston puheenjohtaja Matti Virkkunen kuului
tähän elimeen vuosina 1967-69. Virkkunen kutsui Pohjois-
maiden pääsihteerit syksyllä 1968 Helsinkiin tarkoituksena
keskustella ICC:n toimintaperiaatteiden ja -ohjelman
tarkistuksesta, joka oli vireillä. Maiden yhteinen kanta oli,
että järjestön työtä kaupankäynnin helpottajana ei tulisi
rajoittaa.

Suomen osasto oli järjestänyt nykyisin ATA-carnet-järjes-
telmäksi kutsuttavan, tullittoman väliaikaisen maahan-
tuonnin järjestelmän voimaan Suomessa vuonna 1962.
Saman vuosikymmenen aikana käännettiin eräitä julkaisuja,
mm. Incoterms 1953, suomen kielelle julkaisten ne
suomalais-englantilaisina rinnakkaislaitoksina. Myös ICC-
välimiesmenettelyä tuotiin esille.

25-jäseninen valtuuskunta lähdössä
Floridaan ICC:n kongressiin 1.6.1978
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KANSAINVÄLINEN
VUOROVAIKUTUS TIIVISTYY

Matti Virkkusen jälkeen osaston puheen-
johtajaksi vuonna 1970 oli tullut Keskon
pääjohtaja, vuorineuvos Tapio Koski.
Osaston pääsihteeriksi tuli samana vuonna
varatuomari Risto Piepponen, joka toimi
tehtävässä vuoteen 1975. Tällöin häntä
seurasi varatuomari Timo Kivi-Koskinen,
joka siirtyi vuoden 1979 alusta Patentti- ja
rekisterihallituksen pääjohtajaksi.

Pohjoismaista yhteistyötä kehitettiin
edelleen 1970-luvulla. Myös yhteydenpitoa
päätoimistoon tehostettiin. Tätä symboli-
soivat kaksi tällä vuosikymmenellä tapahtu-
nutta ICC:n presidentin vierailua Suomeen:
ensin tri Bharat Ram 1970 ja John G.
Crean 1976. Tätä merkittävämpää oli
osallistuminen käytännön työhön eri
valiokunnissa sekä eri työryhmissä.
Vuosikymmenen lopulla 1977-79 osaston
varapuheenjohtaja, silloin vakuutusyhtiö
Pohjolan pääjohtaja, Jaakko Lassila toimi
ICC:n hallituksessa.

Keskeisimpinä asioina olivat esillä Mainon-
nan kansainvälisten perussääntöjen tarkistaminen sekä
osallistuminen Markkinointitutkimuksen ja Myynnin-
edistämisen kansainvälisten perussääntöjen laatimiseen.

Ensimmäinen naispääsihteeri
Suomesta

Timo Kivi-Koskisen jälkeen toimi osaston virkaatekevänä
pääsihteerinä jonkin aikaa apulaispääsihteeri Ulla Gylling,
joka varsinaisesti nimitettiin tehtävään vuoden 1983 alusta.
Tällä välin pääsihteerinä toimi parin vuoden ajan fil. maist.
Carl-Jürgen von Essen. Kun aikaisemmin sihteeristön
muita toimia oli hoidettu päätoimisena, oli Gylling ensim-
mäinen päätoiminen pääsihteeri. Samalla hän oli tiettävästi
ensimmäinen kansallisten osastojen naispääsihteeri.

Kuten monien uusien pääsihteerien aikana aikaisemmin,
myös Gyllingin kauden aluksi muutettiin sääntöjä. Johtokun-
nan jäsenten maksimimääräksi tuli kolmekymmentä, joka
mahdollisti jäsenkentän useiden eri ryhmien edustuksen.
Kun johtokunta oli näin laajentunut, päätettiin 1980-luvun
lopulla pitää rationalisointisyistä johtokunnan kokoukset
yhdistettyinä sääntömääräisiin kokouksiin. Tätä käytäntöä
onkin noudatettu, paitsi silloin, kun asialistalla on ollut
erityistä johtokunnan valmistelua tai käsittelyä edellyttäviä
asioita.

Osaston puheenjohtajaksi valittiin Tapio Kosken jälkeen
vuodesta 1987 vuorineuvos Asko Tarkka Huhtamäki
Oy:stä. Hän hoiti tehtävää kolme vuotta. Vuosina 1990-1992
puheenjohtajana toimi vuorineuvos Simo Vuorilehto,
Nokia-yhtymän pääjohtaja. Sekä Tarkka että Vuorilehto
toimivat ICC:n hallituksessa, Tarkka 1989 ja Vuorilehto
1990-1991.

Katse idänkauppaan ja ympäristöön

Osaston toiminta oli viime
vuosikymmenellä, kuten se oli
jo pitkään aikaisemminkin ollut,
suomalaisnäkemysten esille-
tuomista sekä järjestön toimin-
nan käytännönläheistä tiedotta-
mista yrityksille. Keskeisimmät
ICC:n julkaisut käännettiin
suomen kielelle ja niistä
tiedotettiin tehokkaasti eri
tilaisuuksissa. Monien seminaa-
rien joukosta nousee esille
gatewayhengen ilmentymänä
lokakuussa 1988 yhdessä
päätoimiston kanssa järjestetty
puolitoistapäiväinen symposi-
um “Joint Ventures in the
USSR”, joka kokosi 190-
henkisen yleisön kaikkiaan 17
maasta. Tilaisuuden, joka
järjestettiin Finlandia-talossa ja hotelli Hesperiassa, avasi
kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen ja tilaisuutta
kunnioitti läsnäolollaan suurlähettiläs Boris Aristov.
Osaston kevätkokouksissa vieraili kansainvälisten puhuja-
vieraiden lisäksi johtavia suomalaisia politiikkoja, kuten
Kalevi Sorsa, Erkki Liikanen ja Paavo Väyrynen.

Leimallista 1980-luvulla oli ympäristö- ja energiakysymysten
lisääntyvä esiintulo myös Suomessa, mikä on jatkunut 1990-
luvun puolella. Vuonna 1988 luovutettiin kauppa- ja
teollisuusministeri Suomiselle ICC:n raportti “Ydinenergia
Tshernobylin jälkeen”. Vuonna 1991 julkistettu ´Elinkei-
noelämän peruskirja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi´
sai laajan tuen taakseen teollisuuden piiristä. Maaliskuussa
1992 luovutettiin ulkoministeri Väyryselle ICC:n yhdeksän
kannanottoa koskien Rion ympäristö- ja kehityskokouksessa
UNCED:issa kesällä 1992 ratkaistavia asioita.



17ICC Suomi  80 vuotta Suomen elinkeinoelämän palveluksessa

Gylling ansaitulle eläkkeelle

Viime vuosikymmenen aikana ja tämän vuosikymmenen
alussa päätoimiston valiokunnissa ja niiden alaisissa työ-
ryhmissä on toiminut ansiokkaasti useita suomalaisia. Monet
muut tässä luettelemattomat henkilöt ovat toimineet
ansiokkaasti ICC:n valiokuntatyössä vuosien varrella.
Todettakoon myös, että 1980-luvun alussa päätoimiston
viroissa toimi kaksi suomalaista, varatuomarit Timo Kivi-
Koskinen ja Heikki Kolehmainen. Myöhemmin vuonna
2000 suomalainen juristi Jari-Pekka Alho toimi sihtee-
ristössä tietoyhteiskuntajuridiikan parissa lyhyen ajan.

Yli 30 vuotta ICC:tä palvelut Ulla
Gylling jäi eläkkeelle 1991, josta
lähtien pääsihteerinä toimi varatuo-
mari Lauri Railas. Syyskokouksessa
-91 tehdyn sääntömuutoksen jälkeen
osasto merkittiin yhdistysrekisteriin.
Samassa yhteydessä muutettiin
osaston työvaliokuntaa koskevia
määräyksiä niin, että sen jäsenet
voivat olla käytännön valiokunta-
työssä toimivia henkilöitä. Vuonna
1992 perustettiin erillinen palvelu-
yhtiö - ICC Palvelu Oy.

ULKOMAANKAUPAN KÄYTÄNNÖN
HAASTEET KASVAVAT

Vuosina 1991-1996 pääsihteerinä toimineen Lauri Railaksen
aikana Suomen osaston toiminnassa paneuduttiin määrätie-
toisesti kansainväliseen vaikuttamiseen ICC:n asiantuntija-
ryhmissä sekä erityisesti kansainvälisen kaupan sääntöjen ja
menettelyiden kehittämiseen.

Ainutlaatuista Incoterms-asiantuntemusta

Vuonna 1991 aloitti ICC Suomen osaston yhteydessä
INCOTERMS 1990-tulkintaryhmä, johon kuuluivat puheen-
johtajana asianajaja Tauno Palotie ja jäseninä huolinta-
päällikkö Kainu Mikkola (Hankkija), kuljetussuunnittelu-
päällikkö Asko Räty (StoraEnso), osastopäällikkö Kimmo
Kahila (Tuko) ja toiminnanjohtaja Krister Kronlund

(Huolintaliikkeiden liitto).
Sihteerinä toimi pääsihteeri Lauri
Railas. Tämän asiantuntijaryhmän
tarkoituksena oli antaa opastusta
ja tulkintoja yrityksille käytännön
kysymyksissä, jotka koskivat
uusien INCOTERMS 1990 -
toimitusehtojen soveltamista
markkinoilla tilanteissa, joissa
asian selvittäminen ei edellyttä-
nyt ICC:n kansainvälisen
INCOTERMS-asiantuntijapaneelin
apua. Seuraavien vuosien aikana
kyseinen kotimainen INCO-
TERMS 1990 -tulkintaryhmä
toimikin erittäin aktiivisesti

antanen useita kymmeniä tulkintasuosituksen auttaen täten
kotimaisia yrityksiä niiden toimitusehto-ongelmissa ja
tuoden niille jopa kustannussäästöjä oikeiden toimitus-
tapojen opastuksella.

Vuonna 1991 perustettu Suomen INCOTERMS-tulkintaryhmä
on tehnyt kansainvälisestikin arvioiden merkittävää ja ainutl-
aatuista työtä yritysten kansainvälisten toimitusten haastei-
den selvittämiseksi. Samalla kotimaiset asiantuntijat kuten
Kainu Mikkola ja Asko Räty kasvoivat tunnustetuksi kansain-
välisiksi asiantuntijoiksi toimitusehtokysymyksissä. Erityisesti
Suomen elinkeinoelämän on hyötynyt tästä laajasti, vaikka
asia ei ole kaikkien talouslehtien palstoilla ollutkaan esillä.
Vastaavanlaista määrätietoista ja systemaattista INCOTERMS-
toimintaa ei ilmeisesti ole ollut käytössä muissa maissa tai
ICC-osastoissa.

Tuolloin 1990-luvulla tehty erinomainen toiminta toimitus-
ehtojen ja niiden tulkintojen keskuudessa on tarjonnut
hyvän lähtökohdan käsitellä asiaa vielä 2000-luvun
haasteissa. ICC Suomen osaston yhteydessä toimii yhä
INCOTERMS-tulkintaryhmä, joka antaa edelleen lähinnä
ICC:n jäsenyrityksille apua toimitusehtotulkinnoissa. Vaikka
INCOTERMS 2000 -uudistus ei aiheuttanuttakaan tulkinta-
kysymysten tulvaa, on kasvava kansainvälinen kauppa ja
uudet turvavaatimukset nostamassa uudelleen esille
toimitusehtoihin ja niiden toimivuuden liittyvät kysymykset.

Vakiolaivausehdot Suomen satamissa

Keväällä 1996 ICC Ranskan osasto teki ehdotuksen ICC:lle
laivausehtojen ja Incoterms-toimitusehtojen yhdistämisestä.
Kyseessä olisi ollut kahden eri sopimuksen, kauppa-
sopimuksen ja kuljetussopimuksen satamatoimintoja
koskevien velvoitteiden saattaminen vastaamaan toisiaan
niin, että eräitten perustoimituslausekkeiden kohdalla
käytettäisiin johdonmukaisesti tiettyä nimeltään ja sisällöl-
tään sovittua laivausehtoa. Laivausehdot ovat varustamo-,
satama- tai aluekohtaisia ja käytäntö kirjava. ICC Ranskan
aloite ei kuitenkaan koskaan saavuttanut riittävää kannatusta
ICC:n puitteissa.

Sen sijaan Suomessa mentiin kaikkein pisimmälle laivaus-
ehtojen yhtenäistämisessä. Enso-Gutzeitin, Transfennican,
Stevecon ja Finncarriersin edustajat olivat laatineet metsä-
teollisuuden toimeksiannosta Vakiolaivausehdot, jotka
sittemmin otettiin käsiteltäväksi ICC Suomen osastossa.
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Vuonna 1995 ICC Suomen osasto julkaisi sitten Vakio-
laivausehdot 1996 -kokoelman, joka sen jälkeen on ollut
omiaan yhdenmukaistamaan Suomen satamissa noudatettuja
laivausehtoja. Kotimaiset toimijat ovat olleet erittäin
tyytyväisiä tähän kansalliseen ratkaisuun, joka on sittemmin
herättänyt kiinnostusta myös muissa Pohjoismaissa ja
laajemminkin. Mitään konkreettista laivausehtojen kansain-
väliseksi yhdenmukaistamiseksi ei kuitenkaan ole tapahtu-
nut. Suomessa parhaillaan selvitetään vuonna 1996 edellisen
kerran uudistettujen Vakiolaivausehdot päivittämistä vuoden
2007 aikana.

Suomen EU-jäsenyys mullistaa
toimintaympäristöä

Syksyllä 1994 käydyn kansanäänestyksen jälkeen Suomi
liittyi 1.1.1995 Euroopan yhteisön, sittemmin Euroopan
unionin jäseneksi. ICC Suomen osasto oli omalta osaltaan
tukemassa työtä jäsenyyden toteutumiseksi. EU-jäsenyyden
osalta todettiin osaston toimintasuunnitelmassa vuodelle
1995, ettei jäsenyys aiheuta organisatorisia muutoksia
osaston toimintaan, sillä ICC on globaali järjestö, jonka
valiokunnissa on jäseniä eri puolilta maailmaa.

Järjestön varsinkin teknisluonteiset valiokunnat käsittelevät
usein EU:hun liittyviä kysymyksiä, joiden valmisteluun
osallistuttaessa pyritään harjoittamaan mahdollisimman
paljon yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. EU-
jäsenyys muutti kuitenkin käytännössä merkittävästi Suomen
elinkeinoelämän asemaa maailmantaloudessa ja täten myös
lisää uusia vaikuttamiskanavia yritysten toimintaympäristössä
ja sen sääntelyssä.

Yritystunnusten merkitys korostuu

Vuonna 1995 nousi esille kysymys yritystunnusten suojasta
kansainvälisessä kaupassa. Yrityksille, jotka haluavat suojata
tunnuksensa, goodwillinsa symbolit kansainvälisesti, voi
maantieteellisesti ja tavaraluokittain toteutettava
tavaramerkkisuoja muodostua liian kalliiksi ja hankalaksi.
Tavaramerkkinä rekisteröimiselle asettaa ongelmia myös
käyttöpakko. Tästä syystä suomalaiset nostivat kansainvälisil-
lä areenoilla, kuten ICC:ssä esille kysymyksen yritys-
tunnusten (corporate identifier) teollisoikeudellisesta
suojaamisesta. Aloitteen isä oli Nokia Mobile Phonesin
päälakimies Urho Ilmonen, joka oli törmännyt erilaisiin
ongelmiin Nokian logon rekisteröimisessä.

ICC:n kansainvälinen teollisoikeusryhmä selvitti asiaa ja
Suomessa ICC Suomen osasto yhdessä Suomen AIPPI-
ryhmän kanssa, miltä pohjalta asia saatettiin kansainväliseen
ja kansalliseen jatkovalmisteluun. Lopulta ICC omalta
osaltaan saattoi asian Maailman henkisen omaisuuden
järjestöjen WIPO:n tietoon ja ICC Suomen osasto kauppa- ja
teollisuusministeriön sekä patentti- ja rekisterihallituksen
tietoon.

Vuonna 1995 käynnistynyt elinkeinoelämän aloite tavoitti
seuraavan vaiheen, kun WIPO hyväksyi vuonna 1999
suosituksen hyvin tunnettujen tunnusten suojasta
(well known marks), joka kehotti valtioita turvaamaan

riittävästi hyvin tunnettujen tunnusten suojan kansallisessa
teollisoikeuslainsäädännössä. WIPO:n suosituksen perusteel-
la muutama kotimainen yritys saattoi asian hakemuksella
patentti- ja rekisterihallituksen harkittavaksi, joka kuitenkin
ei ryhtynyt asiassa toimiin puutteelliseen kansalliseen
säännöstöön viitaten.

Vuonna 2004 ICC Suomen osaston kutsusta pidettiin
kotimaisten yritys- ja järjestöasiantuntijoiden kokous, jonka
pohjalta keskeiset elinkeinoelämän järjestö, Elinkeinoelämän
keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Kaupan keskusliitto
yhdessä ICC Suomen osaston kanssa vaativat kirjeitse
kauppa- ja teollisuusministeriön toimia asiassa. Aloitteen
johdosta ministeriö asetti asiantuntijatyöryhmän, joka
vuonna 2006 antamassaan mietinnössä esitti keinot järjestää
hyvin tunnettujen tunnusten suoja Suomessa. Tällä hetkellä
asia viimeistellään ministeriön sekä patentti- ja rekisterihalli-
tuksen toimesta.

Yli 10 vuotta kestänyt edunvalvontahanke alkaa tuottaa
tuloksia myös kansallisesti. ICC:n kansainvälisen
teollisoikeudellisen ryhmän ensimmäinen, suomalainen
puheenjohtaja Urho Ilmonen (Nokia) sekä sen aikaisempi
varapuheenjohtaja varatuomari Timo Kivi-Koskinen ovat
omalla panoksellaan sinnikkäästi toimineet asian puolesta
kansainvälisesti ja kansallisesti.

Yritysten vastuu ympäristöstä esillä

Toukokuussa 1995 Hänen Kuninkaallinen korkeutensa
Edinburghin herttua, prinssi Philip vieraili Suomessa
Maailman Luonnon Säätiön
WWF:n Suomen rahaston
kutsumana ja esiintyi ICC
Suomen osaston kevät-
kokouksen yhteydessä
järjestetyssä seminaarissa
“Business Responsibility
for the Common Future”.

ICC Suomen seminaari kytki jo
vuonna 1995 ympäristökysy-
mykset osaksi laajempaa
yritysetikkaa, vastuullista
yritystoimintaa. Korkea-
arvoinen ja harvinainen vieras
Suomessa veti tilaisuuteen
lähes 200 yritysjohtajaa ja sai
osakseen myös kansainvälistä
huomiota. Samalla luotiin pohjaa suomalaisten yritysten ja
yritysjohdon toiminnalle vastuullisen yritystoiminnan
kysymyksissä.

Yritysrakenteet muutosten kourissa

Koko 1990-luvun ajan yritysten toiminta kansainvälistyi
voimakkaasti - kiitos GATT-sopimuksen vaikutusten ja
Suomen EU-jäsenyyden. Samanaikaisesti myös yritysten
rakenteet joutuivat muutospaineiden kohteeksi.
Kotimarkkinataloudessa toimimaan tottuneet yritykset eivät
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enää pärjänneet samoilla eväillä kansainvälisillä markkinoilla,
mikä johti yritysten rakenteiden ja toimintatapojen laajoihin
ja syvällisiin muutoksiin. Kansallinen mestari ei pärjännyt
automaattisesti kansainvälisissä kisoissa.

Suomessa koettu syvä lama 1980-luvun ja 1990-luvun
taitteessa jätti laajat ja syvälliset vaikutuksensa koko suoma-
laiseen yhteiskuntaan ja erityisesti toi paineita koko elinkei-
noelämän rakenteiden uudelleenarviointiin. Yritysjärjestelyt
olivat hyvin leimallista koko 1990-luvun eikä niille tullut
loppua 2000-luvulle käytäessä.

Vuosina 1993-1999 osaston puheenjohtajana toimi Kansallis-
Osake-Pankin pääjohtaja Pertti Voutilainen, joka johdolla
ICC Suomen osasto säilytti painoarvonsa ja toimintakykynsä
1990-luvun haasteellisina vuosina, jolloin kustannustalkoissa
olevien yritysten jäsenyys järjestöissä ei ollut mikään
itsestäänselvyys.

SUOMI JA EU
MAAILMANTALOUDESSA

Kohti 2000-lukua käytäessä maailmantalouden ja kaupan aito
kansainvälistyminen alkoi näkyä myös Suomessa. EU-
jäsenyyden ensihuuman hälvettyä yritysten kannalta aito
kansainvälisyys ja siihen liittyvä elinkeinoelämän yhteistyö ja
vuorovaikutus alkoi herättää kiinnostusta myös Suomessa.

ICC Suomen osaston vetäjä vaihtui, kun vuoden 1997 alussa
varatuomari Lauri Railas siirtyi Euroopan ministerineuvos-
ton sihteeristön palvelukseen ja pääsihteerinä aloitti maalis-
kuussa 1997 Euroopan komission sisämarkkinapääosaston
palveluksesta Suomeen palaava juristi Timo Vuori.
Railaksella oli uutena työsarkana yritysten eurooppalainen
toimintaympäristö ja Vuorella kansainvälinen toiminta-
ympäristö. Vahdinvaihdon yhteydessä kolmen kuukauden
ajan vt. pääsihteerinä toimi Keskuskauppakamarin varatoimi-
tusjohtaja, ICC Suomen osaston hallituksen jäsen, valtio-
tieteiden tohtori Sampsa J. Saralehto.

Suomen muuttuva toimintaympäristö ja uusi viitekehys EU:n
jäsenenä ja tätä kautta maailmantalouden osana näkyi myös

ICC Suomen osaston toiminnassa.
Vuonna 1997 pidettiin ICC
Suomen osaston yhteydessä kaksi
mielenkiintoista puheenvuoroa,
sillä Nokian pääjohtaja Jorma
Ollila puhui toukokuussa kevätko-
kouksessa aiheesta “Talouselämä
tarvitsee tehokasta Euroopan
unionia” ja tasavallan presidentti
Martti Ahtisaari puhui joulukuus-
sa 1997 syyskokouksen yhteydessä
teemasta “Suomi tarvitsee
vahvaa elinkeinoelämää”.
Molemmat puheenvuorot
kartoittivat suuntaa tuleviin
kansallisiin ja kansainvälisiin
haasteisiin elinkeinoelämän
näkökulmasta.

Globalisaatiota, kaupankäyntiä ja
riskienhallintaa

Maatalouden globalisoituminen ja sen haasteet nousivat
esille myös. Vuonna 1997 Suomen elinkeinoelämän edusta-
jat osallistuivat laajasti Shanghaissa pidettyyn ICC-kongres-
siin “Asia in the Global Economy”. Samanaikaisesti laaja
suomalainen kauppakamarivaltuuskunta vieraili Kiinassa,
Pekingissä ja Shanghaissa luomassa kontakteja Kiinan
elinkeinoelämään.

Vuonna 1998 ICC järjesti Genevessä erittäin mielenkiintoi-
sen ICC Geneve Business Dialogue -konferenssi, jossa
elinkeinoelämä ja kansainväliset päättäjät YK:sta ja muista
kansainvälisistä organisaatioista kohtasivat. Suomestakin
kokouksessa oli mukana laaja ICC-edustus. Konferenssissä
piti myös puheenvuoron Keskuskauppakamarin entinen
toimitusjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Matti Aura,
joka kertoi Suomen näkemyksistä tietoyhteiskunnan
toimintaedellytysten vahvistami-
sessa.

Toukokuussa 2000 Budapestissä
pidetty ICC:n 33. maailman
kongressi “The new Europe
in the world economy”
keskittyi globaaliin talouteen ja
Euroopan talouden muutosten
käsittelyyn. Esillä olivat lisäksi
WTO, EU:n laajentuminen,
Venäjän kehitys sekä sähköinen
kaupankäynti. Myös yritysten
roolia ja asemaa
globalisoituvassa yhteiskunnassa
käsiteltiin laajasti. Kongressissa
esiintyi Suomesta kutsuttuina
alustajina EU:n puheenjohtaja-
maa Suomen edustajana pääministeri Paavo Lipponen sekä
osaston puheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Packalén
(Alma Media Oyj), Chair of ICC Commission on Energy,
toimitusjohtaja Juhani Santaholma (Finergy) ja tutkimus-
johtaja Juhani Kuusi (Nokia Research Center). Kongressin
osallistui Suomesta 12 elinkeinoelämän edustajaa, joille
järjestettiin muun muassa tapaaminen suurlähettiläs Hannu
Halisen kanssa.

Suomen osaston puheenjohtajaksi oli valittu vuonna 2000
Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja Matti Packalén, joka
toimi myös vuosina 2001-2003 pohjoismaiden mandaatilla
ICC:n hallituksessa.

ICC:n kansainvälisessä ja kansallisessa toiminnassa korostui
2000 -luvulle tultaessa toimivan kauppa- ja kilpailupolitiikan
merkitys, aineeton pääoman ja osaamisen kasvava merkitys
tietoyhteiskunnan kehittämisessä sekä vastuullisen yritystoi-
minnan korostuminen markkinataloudessa.

EU:n sisämarkkinoiden ja kilpailupolitiikan toimivuutta
Suomen elinkeinoelämän näkökulmasta maailmantaloudessa
pohdittiin muun muassa vuonna 2000, jolloin ulkomaan-
kauppaministeri Kimmo Sasi piti ICC:n kokouksessa
esitelmän “Pienten maiden yritysten asema markki-
noilla kilpailupolitiikan valossa”.
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USA:n roolia maailmantaloudessa oli esillä vuonna 2001,
jolloin ICC Suomen kevätkokouksen teemana oli USA:n
vallanvaihdoksen vaikutukset maailmantalouteen. Yhdysval-
tain taloudessa piilee laman riski, vaikka todennäköisyys
nykyvaikeuksista toipumiseen on hyvä, totesi tilaisuudessa
esitelmän pitänyt Esko Aho esitelmöidessään USA:n

vallanvaihdoksen vaikutuksista.
Alustuksessaan Aho keskittyi
nimenomaisesti USA:n talouden
nykytilan arviointiin. Talouden
lisäksi Aho totesi kehnon
koulutusjärjestelmän olevan
varteenotettava uhka USA:n
talouden kilpailukyvylle pitkällä
aikavälillä

Syyskokouksessa 2001 teemana
oli Suomen intressit globaa-
lissa taloudessa ja erityisesti
tulevissa WTO-kauppa-
neuvotteluissa. Ulkomaankaup-
paministeri Kimmo Sasi oli
erittäin tyytyväinen Dohassa
saavutettuun yksimielisyyteen
uusien WTO-neuvottelujen
käynnistämiseksi. Hänen korosti,

että informaatioyhteiskunta on taloudellisen kasvun ja
työllisyyden moottori, joten Suomi pyrkii vauhdittamaan
WTO-neuvottelujen kautta informaatio- ja ympäristö-
teknologiatuotteiden kaupan vapauttamista ja suotuisten
olosuhteiden luomista kaupankäynnille.

Ministeri Sasi kiinnitti myös huomiota siihen, että kauppapo-
liittisen agendan laajeneminen on tuonut valmisteluun uusia
intressitahoja kauppapoliittisessa valmistelussa perinteisten
teollisuuden ja kaupan rinnalle. Kansallisesti uusi tilanne
edellyttää uutta aktiivisuutta myös teollisuuden ja kaupan
taholta. Neuvotteluissa tullaan tarvitsemaan entistä
yksityiskohtaisempia tietoja ja arvioita tulevista markkina-
alueista, tuotteista, palveluista sekä tulevaisuutta koskevista
ideoista. Taloudellisilla etujärjestöillä on siten keskeinen
tehtävä WTO:n roolin säilyttämisessä myös tulevaisuudessa
kaupan vapauttamisesta ja sääntöjärjestelmän kehittämisestä
vastaavana kansainvälisenä toimijana.

Vuonna 2002 ICC:n puheenjohtaja Richard D. McCormick
piti kevätkokouksessa esitelmän
aiheesta “World Economy,
Global Risks and the Role of
Business”. ICC:n puheenjohtaja
Richard D. McCormick tapasi
Suomen osaston järjestämissä
tilaisuuksissa keskeisten koti-
maisten yritysten yritysjohtoa
sekä poliittisia vaikuttajia,
pääministeri Paavo Lipponen
mukaan lukien. McCormick on
tehnyt työuransa telekommuni-
kaatiosektorin palveluksessa
toimien muun muassa US Westin
pääjohtajana. McCormick toimi
myös United Airlinesin, United
Technologies ja Wells Fargo and

Co -nimisten yhtiöiden hallituksissa. Puheenvuorossaan
McCormick arvosteli USA:n tämänhetkistä kauppapolitiikkaa
lyhytnäköiseksi ja itsekkääksi, mutta valoi samalla toiveik-
kuutta WTO-kauppaneuvottelujen edistymiseen. Suomea
hän kehui erinomaiseksi esimerkiksi globalisaation menes-
tystarinoista.

Kestävä kehitys ja energiahaasteet

Suomen elinkeinoelämän edustajat ovat vuosien aikana
osallistuneet vahvasti ICC:n kautta kansainvälisen ympäristö-
ja energiapolitiikan valmisteluihin.

Esimerkiksi ICC:n kansainväliset energia- ja ilmaston-
muutosasiantuntijaryhmät kokoontuivat tammikuussa
2001 kovien pakkasten koettelemassa Helsingissä. ICC
Commission on Energy -ryhmän suomalainen puheenjohtaja,
toimitusjohtaja Juhani Santaholma isännöi kaksipäiväisen
työkokoussarjan, jossa käsiteltiin elinkeinoelämän kannalta
ajankohtaisia energia- ja ilmastonmuutoskysymyksiä.
Kokouksiin osallistui 35 kansainvälistä asiantuntijaa Euroo-
pasta, Pohjois-Amerikasta sekä Aasiasta. Kokouksen yhtey-
dessä kansainvälisille kokousvieraille jaettiin tietämystä
Suomen energiahuollosta ydinenergia mukaan lukien.

Suomen elinkeinoelämä oli vahvasti esillä YK:n Kestävän
kehityksen kokouksessa Johannesburgissa elo-
syyskuun vaihteessa 2002. ICC ja WBCSD koordinoivat
yrityselämän kansainvälistä osallistumista kokoukseen
Business Action for Sustainable Development (BASD)
muodossa ja järjestivät erillisen tilaisuuden, Business Day,
jossa esitettiin yrityselämän näkemyksiä kestävästä kehityk-
sestä.

Suomen elinkeino-
elämä oli
Johannesburgissa
myönteisesti esillä,
sillä YK:n ympäris-
töjärjestö UNEP ja
ICC palkitsivat
kymmenen
kestävää kehitystä
edistävään
kumppanuus-
hanketta. Palkittu-
jen joukossa oli
Keskon K-kauppiasympäristötoimintamalli. Keskon
lisäksi palkittuna oli saksalaisen kustantaja Axel Springer
Verlag AG:n paperin elinkaari -hanke, jossa UPM-Kymmene
Oyj on keskeinen yhteistyökumppani.

Palkintoja olivat luovuttamassa muun muassa presidentti
Martti Ahtisaari ja ulkomaankauppaministeri Jari Vilén.
Keskon puolesta palkinnon vastaanotto kehitysjohtaja
Jouko Kuisma ja UPM-Kymmenen puolesta yhteiskunta-
vastuujohtaja Hannu Nilsen.

Kesäkuussa 2003 ICC Suomen osasto yhdessä Energia-
foorumin kanssa julkisti Helsingissä ICC:n raportin
“Business perspective on Energy - The Challenges of
the 21st Century”, joka perustui vuosina 1999-2003
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tehtyyn ICC:n työhön, jossa pyrittiin hahmottamaan
elinkeinoelämän näkemyksiä energiatarpeista ja energiamuo-
doista pitkällä aikavälillä. Raportissa arvioitiin muun muassa
öljy-maakaasupolitiikkaa elinkeinoelämän kannalta sekä
ydinvoiman merkitystä. Helsingissä raportin esittelivät
medialle ja muille sidosryhmille työryhmän vetäjänä toimi-
nut Energia-alan Keskusliiton toimitusjohtaja Juhani Santa-
holma ja raportin laatinut Tukholman yliopiston professori

emeritus Tor Ragnar Gerholm.
Työryhmässä oli mukana yritys-
edustajia Euroopasta, USA:sta ja
Japanista.

Raportin mukaan kaikkia käytössä
olevia energiamuotoja tarvitaan jopa
koko 21 vuosisadan ajan. EU:n ja
koko läntisen OECD-maailman
suurin energiahaaste on toimitus-
varmuuden turvaaminen. Uusien
energiamuotojen ja -järjestelmien
kehittämiseen tarvitaan myös
mittavia tutkimus- ja kehitys-
panostuksia. Öljyn kehittyminen
johtavaksi energiamuodoksi vei
lähes 50 vuotta. Kestävän kehityk-
sen vaatimus ja ilmastoprosessi

asettavat myös elinkeinoelämän energiahankinnalle uusia
haasteita. Energian toimitus- ja hintaepävarmuus voivat
kasvaa. Professori Gerholm oli erityisen huolissaan EU:n ja
koko OECD-alueen energiatoimitusvarmuudesta, koska öljy-
ja kaasutuotanto ovat hyvin keskittyneitä. Gerholmin
mukaan Suomessa tehdyt energiaratkaisut vaikuttavat
raportin valossa realistisilta ja oikeaan osuneilta.

Ulkomaankaupassa riskienhallinta
korostuu

Vuoden 2001 terroristi-iskujen jälkeen korostui riskien-
hallinnan merkitys ulkomaankaupassa. Vuonna 2002 ICC
Suomen osasto järjesti asiaan liittyvän tilaisuuden. Ulko-
maankauppaan liittyvät rahti- ja maksuehtopetokset ovat
selvässä kasvussa. Lisääntynyt kansainvälinen kaupankäynti
ja kehittynyt teknologia ovat valitettavasti helpottaneet
väärinkäytösten tekemistä, totesi Kansainvälisen kauppaka-

marin, ICC:n talousrikollisuuteen
erikoistunut johtaja Pottengal
Mukundan Helsingin vierailunsa
yhteydessä.

Kaupan määrän kasvaessa yritysten
huolellisuus yksittäisiä kauppa-
tapahtumia kohtaan on vähentynyt,
vaikka USA:n terroristi-isku väliaikai-
sesti tehostikin yritysten riskien-
hallintaa. Toisaalta siirtyminen
sähköisiin kauppadokument-
teihin on lisännyt väärinkäytösten
määrää. ICC:n tilastojen mukaan
petoksia tehdään vuosittain 100 -
200 miljoonan dollarin arvosta.
Mukundanin mukaan suurin osa
väärinkäytöksistä jää raportoimatta.

Vierailunsa yhteydessä johtaja Mukundan tapasi muun
muassa Tullihallituksen pääjohtaja Tapani Erlingin sekä
keskeisiä kotimaisia yritysasiantuntijoita.

Sama teema oli esillä vuonna 2003, jolloin ICC-seminaarissa
käsiteltiin ulkomaankaupan turvajärjestelyihin liittyvää
kehitystä USA:n kaupan toimituksista. Tilaisuudessa toimia
asiantuntijana yksi USA:n johtavia toimitusehtoasiantuntijoita
Frank Reynolds, joka muistutti suomalaisia yrityksiä
amerikkalaisten kauppakumppaneiden kotimarkkina-
keskittyneisyydestä.

Suomi maailmantalouden
myllerryksessä

Suomen asema maailmantalouden myllerryksessä ja
globalisaatiossa nousi esille 2000-luvun alkupuolella. ICC
Suomen osasto käsitteli aihetta eri keinoin.

Keväällä 2003 suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi piti
kevätkokouksessa
esitelmän aiheesta
“Globaalille
taloudelle
pelisäännöt -
fakta vai fiktio”.
Vahva ja dynaami-
nen Euroopan
unioni tarvitaan
tasapainottamaan
kansainvälistä
kehitystä, korosti
Suomen pysyvä
edustaja Geneves-
sä, suurlähettiläs
Pekka Huhtaniemi
puhuessaan ICC Suomen tilaisuudessa Eurooppa-päivänä
9.5.2003 Helsingissä. Jos EU ei pidä huolta
dynaamisuudestaan, sitä uhkaa marginalisoituminen nopeas-
ti kasvavan Aasian ja USA:n dominoivan lännen varjossa,
totesi Huhtaniemi. Poliittisen toimintakyvyn ohella on
kiinnitettävä erityistä huomiota EU:n taloudelliseen kilpailu-
kykyyn. Huhtaniemi peräänkuulutti EU:iin yritysten globaalia
kilpailukykyä tukevaa, uudenlaista “tahtopolitiikkaa” niin
teollisuus-, kauppa- kuin kilpailupolitiikassa. Jos tehokas
innovaatiotoiminta edellyttää laajaa yritysyhteistyötä, sitä ei
pidä estää EU:n kilpailupolitiikan kaavamaisella soveltamisel-
la, huomautti Huhtaniemi.

Kotimaisen globalisaatiokeskustelun kiihtyessä ICC Suomen
osaston hallituksessa keskusteltiin vuode 2003 aikana
useaan otteeseen yritysten toimintaympäristön muutoksista.
Kansainvälistyminen tuo uusia haasteita yritysten toimintaa,
mutta myös yhteiskunnan päätöksentekoon ja elinkeino-
toiminnan sääntelyyn niin Suomessa kuin muualla. Näiden
keskustelujen pohjalta ICC Suomen osasto julkisti marras-
kuussa 2003 yritysten globaalin toimintaympäristön
sääntelyyn liittyviä haasteita esittelevän kannanoton,
jonka toivotaan tarjoava näkemyksiä ja taustatietoa koti-
maiseen keskusteluun.

Kyseinen kannanotto toimitettiin muun muassa Valtioneu-
voston kanslian alaisuudessa toimineen “Suomi maailman-
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taloudessa” hankkeen
sihteeristön käyttöön. Teemaa
käsiteltiin myös syyskokouk-
sessa 2004, jolloin ICC
Suomen osaston varapuheen-
johtaja ja Valtioneuvoston
kanslian globalisaatio-ohjaus-
ryhmän jäsen, johtaja  Veli
Sundbäck (Nokia) kertoi
Suomi maailmantaloudessa -
raportin ja Wim Kokin EU:n
kilpailukykyä selvittäneen
ryhmän raportin sisällöstä.

Euroopan kilpailukyky
maailmantaloudessa oli
ollut esillä jo keväällä 2004
ICC Suomen osaston kevätko-
kouksessa, jossa Suomeen

palavaa, EK:n tuleva toimitusjohtaja, silloinen Suomen
Saksan suurlähettiläs Leif Fagernäs puhui Euroopan
kilpailukyvyn haasteista. Hän oli erityisen huolestunut
Euroopan pärjäämisestä kansainvälisessä kilpailussa, sillä
USA ja Aasia Kiinan johdolla ovat kasvattamassa etu-
matkaa. Hän oli huolestunut erityisesti Euroopan talouden
veturin, Saksan rakenteellisista ongelmista. Fagernäsin
mukaan Euroopan laajentumisesta ei ole muodostumassa
merkittävä kasvua kiihdyttävä tekijä lähiaikoina.

Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus nousi myös esille
2000-luvun alussa eikä elinkeinoelämäkään voinut jäädä tuon
keskustelun ulkopuolelle. Tästä syystä oli luontevaa, että
ICC ja ICC Suomen osasto seurasivat muun muassa
globalisaation hallintaa ja demokratian kehitystä käsittelevän,
Suomen ja Tansanian valtioiden vetämän Helsinki Prosessin
työskentelyä. ICC:n pääsihteeri Maria Livanos Cattaui
toimi Helsinki Prosessin kansainvälisen ohjausryhmän,

Helsinki Groupin jäsenenä.
ICC Suomen osaston pääsih-
teeri Timo Vuori osallistui
kansainvälisiin ja kansallisiin
kokouksiin. ICC Suomen
osaston varapuheenjohtaja
Martin Granholm toimi
Helsinki Prosessin turvallisuut-
ta pohtineen työryhmän
jäsenenä sekä osallistui
kotimaisiin seuranta-
kokouksiin.

KOHTI UUSIA HAASTEITA

Koko 2000-luvun ICC Suomen osaston toiminnassa on
näkynyt kansainvälistyvien suomalaisten yritysten tarve ja
kiinnostus olla mukana elinkeinoelämän aidosti kansainväli-
sessä yhteistyössä. Yritysten asiantuntijat ovat osallistuneet
aktiivisesti kansainvälisiin ja kansallisiin kokouksiin sekä
kokeneet saavansa lisäarvoa yritykselleen vuorovaikutukses-
ta toisten yritysten kanssa. Kansainvälisen yritystoiminnan
haasteiden kasvaessa yritysten asiantuntijoiden
sitouttaminen järjestöjen toimintaan on kuitenkin aikaisem-
paa haastavampaa.

ICC:n ja sen Suomen osaston keskeisenä lisäarvona on ollut
se, että toiminta on aidosti kansainvälistä ja perustuu
nimenomaisesti yritysten asiantuntijoiden panokseen.
Kansainvälisessä kaupassa ja investoinneissa, kilpailu-
politiikassa, verotuksessa, immateriaalioikeuksissa ja useissa
muissa kysymyksissä riittää haasteita yritystoiminnan
kansainvälistyessä, mutta toimintaympäristön sääntelyn
perustuessa yhä pitkälti kansallisiin lakeihin. ICC:n ja sen
kansallisten osaston rooli aidosti kansainvälisen yritystoimin-
nan puolestapuhujana voi korostua, mikäli yritysten ja
niiden asiantuntijoiden sitoutuminen elinkeinoelämän
yhteisten asioiden hoitoon
säilyy myös tulevaisuudessa.

ICC Suomen osastolla on ollut
ilo ja kunnia nauttia useiden
yritysjohtajien ja yritys-
asiantuntijoiden pyyteettömäs-
tä työstä yhteisten asioiden
hoitamisessa kansainvälisesti ja
kansallisesti. Suomen osaston
puheenjohtaja ja hallitus,
aikaisemmin työvaliokunta on
pyrkinyt ohjaamaan määrätie-
toisesti kotimaisen elinkeino-
elämän osallistumista ICC:n
puitteissa kansainväliseen
yhteistyöhön ja toisaalta
turvaamaan aktiivinen kansalli-
nen toiminta. Puheenjohtajina
ovat 2000-luvulla toimineet
toimitusjohtaja Matti
Packalénin (Alma Media)
ohella vuorineuvos, pääjohtaja
Matti Honkala (Kesko) ja
varakonsernijohtaja Markku
Pohjola (Nordea), jotka kaikki
ovat uhranneet kiireisinä
yritysjohtajina omaa aikaansa
elinkeinoelämän yhteisten
asioiden hoitamiseen.

Vuonna 2007, ICC Suomen
osaston juhlavuonna, toimin-
nan painopisteet ovat yllättä-
vän samanlaiset kuin ne ovat olleet läpivuosikymmenten.
Kansainvälisten kaupan kehittämistä ja vapauttamista olisi
jatkettava onnistuneen ja laajan monenkeskisen WTO-
kauppasopimuksen pohjalta. Kestävää kehitystä on edistettä-
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vä ja ilmastonmuutosta on hillittävä valtioiden kansainvälisel-
lä yhteistyöllä ja yksityisen sektorin osaamiseen luottaen.
Energiapolitiikassa on pidettävä kaikki vaihtoehdot käytettä-
vissä. Yritysten toimintaedellytyksiä on vahvistettava
markkinoilla niiden kotimaasta riippumatta turvaamalla
toimiva kilpailu ja karsimalla syrjivät kaupan esteet. Yritys-
ten edellytyksiä käydä ulkomaankauppaa ja harjoittaa
vastuullista yritystoimintaa eri maissa voidaan myös vahvis-
taa elinkeinoelämän omin toimin. Maailma ei ole vielä tullut
valmiiksi, tekemistä siis riittää tuleviksi vuosiksi.

ICC SUOMEN PUHEENJOHTAJAT JA
PÄÄSIHTEERIT 1927-2007

Puheenjohtajat

2005- , varakonsernijohtaja Markku Pohjola,
Nordea

2003-2004, vuorineuvos Matti Honkala, Kesko
2000-2003, toimitusjohtaja Matti Packalén,

Alma Media
1993-1999, vuorineuvos Pertti Voutilainen,

Merita Pankki
1990-1992, vuorineuvos Simo Vuorilehto, Nokia
1987-1989, vuorineuvos Asko Tarkka, Huhtamäki
1970-1986, vuorineuvos Tapio Koski, Kesko
1958-1969, pääjohtaja Matti Virkkunen,

Kansallispankki
1950-1957, kauppaneuvos S.A. Harima,

Talous-Osake-Kauppa Oy
1930-1950, ministeri, johtokunnan jäsen Carl Enckell,

Helsingin Osakepankki
1927-1929, pääjohtaja J.K. Paasikivi, Kansallispankki

Pääsihteerit

1997- Timo Vuori
1992-1996 Lauri Railas
1983-1991 Ulla Gylling
1980-1982 Jürgen von Essen
1975- 1979 Timo Kivi-Koskinen
1970-1975 Risto Piepponen
1967-1970 Matti Mäenpää
1965-1967 Olli Nikkola
1949-1964 M.E. Koskimies
1947-1949 E.O. Raustila
1946-1947 Olli J. Vallila
1942-1946 Sota / toiminta keskeytetty
1927-1942 Edward Järnström

PÄÄSIHTEERILTÄ:

Vaikuta osallistumalla

Yritysjohtajien on nähtävä ja
voitava vaikuttaa siihen
yleiseen ilmastoon, jonka
puitteissa jokapäiväinen
liiketoiminta tulevaisuudessa
tapahtuu. Suomen kannalta on
olennaista, että elinkeinoelä-
män edustajat jatkuvasti ja
valppaasti osallistuvat
sellaisilla areenoilla käytäviin
keskusteluihin, joilla on
tarjolla uusinta tietoa maail-
man taloudesta ja suorat
yhteydet maailman keskeisiin
vaikuttajiin. Kansainvälinen
kauppakamari on kehittynyt
tällaiseksi areenaksi, totesi
ICC Suomen puheenjohtaja, vuorineuvos Tapio Koski jo
vuonna 1976.

Kuluneen 80 vuoden aikana useat suomalaiset yritysjohtajat
ja asiantuntijat ovat uhranneet kiireistä aikaansa ja antaneet
tärkeän panoksensa toimintaan ICC:ssa. Maailmantalouden
myllerryksessä ja yhdentymisessä elinkeinoelämän kansain-
välisen yhteistyön ja vaikuttamisen merkitys on entisestään
korostunut. ICC on ainoa maailmanlaajuinen, kaikki toimi-
alat kattava elinkeinoelämän yhteistyöjärjestö, jolla on suorat
yhteydet kansainvälisiin päättäjiin, jotka vaikuttavat yritysten
toimintaympäristöön. Elinkeinoelämän kansainvälisellä
yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella on yhä keskeisempi
merkitys ulkomaankaupasta riippuvaisen Suomen ja sen
yritysten menestymisen kannalta.

Suomen elinkeinoelämän on aktiivisesti vaikutettava
kansainvälisten markkinoiden kehitykseen ja omiin mahdolli-
suuksia pärjätä niillä. Suomen ja EU:n ohella on toimittava
määrätietoisesti kansainvälisesti. Toiminta ICC:ssa on yksi
keskeinen keino vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin
maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää kotimaisten yritysten ja
järjestöjen aktiivista panosta ja tehokkaita toimia eikä
vapaamatkustajista ole siinä työssä apua. Tämän päivän
moderniin ja vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu vastuun-
kantaminen myös elinkeinoelämän yhteisistä asioista sekä
toimintaympäristön kehityksen seuranta. Yritysjohdon ja
asiantuntijoiden panos on oltava keskeinen ICC:n puitteissa
tapahtuvassa toiminnassa myös tulevaisuudessa.

ICC Suomen pääsihteeri
Timo Vuori
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WTO - WTO:n pääjohtaja Pascal Lamy tapasi kesäkuussa
2006 Pariisissa ICC:n puheenjohtaja Marcus Wallenbergin
ja pääsihteeri Guy Sebbanin. Tapaamisessa keskusteltiin
vaikeasta WTO -kauppaneuvottelutilanteesta sekä eri tahojen
mahdollisuuksista vaikuttaa. Lamy toivoi elinkeinoelämältä
vahvaa tukea neuvottelujen onnistumiselle.

G8 - ICC:n puheenjohtaja Marcus Wallenberg ja ICC Venä-
jän puheenjohtaja Oleg Deripaska luovuttivat 4.7.2006
Moskovassa G8-kokouksen isännälle, Venäjän presidentti
Vladimir Putinille kansainvälisen elinkeinoelämän kan-

nanoton johtavien
teollisuusmaiden G8 -
huippukokoukselle.
Kannanotossa kiin-
nitettiin huomiota
WTO-neuvotteluihin,
energiavarmuuteen ja
tuoteväärennösten
ehkäisyyn. ICC Suo-
men puheenjohtaja
Markku Pohjola
toimitti vastaavasti

näkemyksen G8-kokoukseen EU:n puheenjohtajana
osallistuneelle, pääministeri Matti Vanhaselle.

Suomessa elinkeinoelämän edustajat, EK:n puheenjohtaja
Christoffer Taxell, johtava asiantuntija Päivi Luostarinen
ja pääsihteeri Timo Vuori tapasivat 8.11.2006 WTO-asioissa
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki.
Tapaamisessa esiteltiin ministerille elinkeinoelämän WTO-
tavoitteet sekä keskusteltiin Venäjän WTO-jäsenyydestä.
Ministeri Lehtomäki piti tärkeänä elinkeinoelämän panosta
WTO-seurannassa.

EU - ICC:n puheenjohtaja Marcus Wallenberg (SEB) tapasi
marraskuussa 2006 Brysselissä EU:n komission puheenjohta-
ja José Manuel Barroson ja kauppapääosaston pääjohtaja
David O´Sullivanin. Keskusteluissa olivat esillä kauppapo-
liittinen tilanne ja WTO-neuvottelut. Lisäksi keskusteltiin
tuoteväärennösten aiheuttamasta maailmanlaajuisesta
ongelmasta sekä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöön-

panosta esimerkiksi Aasiassa.  Samassa yhteydessä puheen-
johtaja Wallenberg tapasi EU:n kauppakomissaari Peter
Mandelssonin.

ICC:n pääsihteeri Guy Sebban vieraili 6.4.2006 Helsingissä
ja piti puheenvuoron ICC
Suomen osaston kevätko-
kouksessa sekä tapaisi
elinkeinoelämän vaikutta-
jia. Kevätkokouksen
vieraana oli ICC:n
pääsihteeri Guy Sebbanin
ohella ulkomaankauppa-
ja kehitysministeri Paula
Lehtomäki, joka puhui
WTO:sta ja Euroopan
unionin haasteista
Suomen EU-puheenjohta-
juuden kynnyksellä.
Suomen vierailun aikana pääsihteeri Sebban tapaisi pääsih-
teeri Timo Vuoren kanssa ulkoasiainministeri Erkki
Tuomiojan. Keskusteluissa käsiteltiin elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä teollisuus- ja kehitysmaissa ja ICC.n
roolia Helsinki Prosessissa.

USA - ICC:n puheenjohtaja Marcus Wallenberg tapasi
marraskuussa 2006 Washingtonissa USA:n kauppaministerin
ja WTO-neuvottelija Susan Schwabin. Keskusteluissa olivat
esillä kauppapoliittinen tilanne ja WTO-neuvottelut.

Intia - ICC:n päättävät toimielimet, neuvosto ja hallitus
pitivät kokouksensa marraskuussa 2006 New Delhissä.
Samassa yhteydessä järjestettiin ICC-seminaarit “Intia
maailmantaloudessa” ja “Tuoteväärennökset kasvava
ongelma”. Suomesta kokoukseen osallistuivat ICC Suomen
varapuheenjohtaja Veli Sundbäck ja pääsihteeri Timo
Vuori. Kokousten yhteydessä puheen-
johtaja Marcus Wallenberg tapasi
Intian poliittista johtoa, pääministeri
Manmohan Singhin, kauppaministeri
Kamal Nathin ja kauppasihteeri Gopal
K. Pillain, joiden kanssa keskusteltiin
WTO:sta.

Globalisaatio - Suomen ja Tansanian
ulkoministerien vetämä, globalisaation
hallintaa kansainvälisessä sidosryhmä-
keskustelussa selvittänyt Helsinki-
prosessi piti 5.-6.6.2006 seuranta-
kokouksensa Helsingissä. ICC:n pääsih-
teeri Guy Sebbanin edustajana
kokoukseen osallistui pääsihteeri Timo Vuori. Kokouksessa
keskusteltiin globalisaatiosta, talouskasvun ja kansallisen
demokratian merkityksestä sekä toimista edistää yrittäjyyttä
ja yhteiskunnan hyvinvointia.  Timo Vuori piti myös
elinkeinoelämän puheenvuoron Suomen EU-puheenjohtaja-
kauden tapahtumiin kuuluneessa Euroopan ja Afrikan
parlamentaarikkojen yhteisessä kokouksessa
“Parliamentary Action for an Improved Investment
Climate in Africa” marraskuussa 2006 Helsingissä.

Vastuullinen yritys - Vuoden 2006 aikana sovittiin, että
ICC Suomi toimii kotimaisten yritysten kontaktipisteenä

ICC - 2006
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YK:n ja elinkeinoelämän yhteisessä, vastuullista yritystoimin-
taa maailmanlaajuisesti edistävässä Global Compact -
aloitteessa, johon on sitoutunut yli 3000 yritystä, Suomesta
Metso, Nokia, UPM-Kymmene, StoraEnso, Metsäliitto, M-Real
ja Finnforest. ICC Suomi yhteistyössä kotimaisten yritysten
kanssa järjesti 22.-23.5.2006 Helsingissä Pohjoismaisten
yritysten Nordic Networkin kokouksen, johon osallistui yli
40 yritysasiantuntijaa sekä YK:n ja ILO:n edustajat.

Itämeri - ICC Suomen kutsusta kautta aikojen ensimmäinen
ICC:n Pohjoismaiden ja Baltian edustajien kokous pidettiin
31.8.-1.9.2006 Helsingissä. Kokoukseen osallistui ICC-
edustajat kaikista näistä maista. Kokouksessa olivat esillä
ajankohtaiset kansainväliseen kauppaan ja ICC:n toimintaan
liittyvät kysymykset. Kaikissa maissa ICC:lla ja/tai kauppa-
kamarilla on yritysten toimintaympäristön vaikuttamisen
ohella myös keskeinen tehtävä ulkomaankauppaan liittyvien
käytännön palveluiden, koulutuksen ja julkaisuiden tarjoa-
jana sekä erilaisten liikeyhteyksien edistäjänä. Pohjoismaiden
ja Baltian edustajien säännöllistä yhteistyötä päätettiin jatkaa
myös vastaisuudessa.

Kilpailu - ICC jatkoi yhteistyötä Euroopan unionin komissi-
on kanssa EU:n kilpailupolitiikassa korostaen sääntöjen ja
menettelytapojen kansainvälistä yhdenmukaisuutta. ICC
järjesti 5.7.2006 Brysselissä ICC:n ja EU:n kilpailuoikeus-
asiantuntijoiden vuosittaisen tapaamisen, johon tällä kertaa
osallistui komission puolelta pääjohtaja Philip Lowe (DG
Comp). Tapaamisessa oli mukana myös ICC:n kotimaisia
asiantuntijoita johtaja Anne Leppälä-Nilson ja lakimies
Minna Hammerberg (Kesko).

Kestävä kehitys - Vuoden 2006 aikana ICC osallistui
useampaan kestävän kehitystä ja ilmastomuutosta
pohtineeseen kansainväliseen kokoukseen edustaen
elinkeinoelämän näkemyksiä keskusteluissa. TVO:n energia-
asiantuntija Martti Kätkä osallistui YK:n kestävän kehityk-
sen CSD-kokoukseen huhtikuussa elinkeinoelämän edustaja-
na Suomesta.

Energia - Kansainväliset ja kansalliset
energiahaasteet olivat laajasti esillä
Moskovassa 5.12.2006 pidetyssä ICC
Venäjän kansainvälisessä energia-
seminaarissa, johon osallistui yli 120
energia-asiantuntijaa. Venäjän hallin-
non, ministereiden ja duuman sekä
yritysten energia-asiantuntijoiden ohella
seminaarissa pitivät puheenvuoron
ulkomaisina asiantuntijoina EU:n
komission Venäjän toimiston päällikkö
Marc Franco ja ICC:n energia- ja
ympäristövaliokunnan monivuotinen
puheenjohtaja Juhani Santaholma.

Tietoyhteiskunta - ICC vastasi elinkeinoelämän edustami-
sesta tietoyhteiskunnan kansainvälisestä kehittämistä
pohtivissa Global Alliance for ICT and Development
(GAID) ja Internet Governance Forum - toimielimissä.
ICC seurasi EU:n toimia telemarkkinoiden ja televiestinnän
sääntelyssä ottaen kantaa muun muassa ehdotuksiin tiuken-
taa teletietojen tallennusvelvoitteita.

Teollis- ja tekijänoikeudet - ICC:n kansainvälisen
tuoteväärennösten vastaisen kampanjan Business Action
to Stop Counterfeiting and Piracy nimissä 13 kansainvä-
listä yritysjohtajaa Jean-René Fourtoun (Vivendi Universal)
johdolla keskustelivat tammikuussa 2006 Lontoossa kampan-
jaan liittyvistä jatkotoimista. Tapaamiseen osallistuivat muun
muassa Steven Ballmer (Microsoft), Peter Brabeck-
Letmathe (Nestle), David Iakobachvili (Wimm-Bill-Dann
Foods), Eric Nikoli (EMI), Andrew Witty (GlaxoSmith-
Kline) ja Bob Wright (NBC).

Corporate Governance - ICC keskittyy välittämään
yrityselämälle tietoa eri puolilla tapahtuvasta kehityksestä
erilaisten tilaisuuksien ja corporate governance -kotisivun
avulla. Kesäkuussa 2006 ICC järjesti vuoden asiasta kansain-
välisen roundtable-keskustelun Tukholmassa tavoitteena on
lisätä kansainvälistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Ulkomaankauppamenettelyt - Ulkomaankaupassa
maailmanlaajuisesti käytetyt ICC:n remburssisäännöt
uudistettiin. Valmistelussa oli mukana kotimaisten pankkien
edustajat. Uusi kansainvälinen sopimusmalli salassapito- ja
vaitiolovelvollisuudesta, ICC Model Confidentiality
Agreement julkaistiin. ICC:n välimiestuomioistuimen, ICC
International Court of Arbitrationin
uutena puheenjohtajana sveitsiläinen
Pierre Tercier. Suomen edustajaksi
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2006-
2008 nimettiin oikeusneuvos, Keskus-
kauppakamarin välityslautakunnan
puheenjohtaja Gustaf Möller, joka
seurasi tehtävässä laamanni Robert
Mattsonia.
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Council. Mr Fung is Co-Chair of the Lausanne-based Evian Group.

From 1991 to 2000 Mr Fung was Chairman of the Hong Kong

Trade Development Council. He became ICC Vice-Chairman in

January 2007.

Past Chairman Jene-René Fourtou;
Chairman of the Supervisory Board of

Vivendi Universal. Chairman and Chief

Executive Officer of Vivendi Universal from

2002 to 2005. Vice-Chairman of Aventis

(1999-2002), Chief Executive Officer of

Rhône-Poulenc Group (1986-1999). Mr

Fourtou serves on the boards of Axa,

Capgemini and Sanofi-Aventis.

Talal Abu-Ghazaleh (Jordan); Founder

and Chairman, Talal Abu-Ghazaleh Organization; Chairman, Evian

Group Arab Region Board of Trustees and of ICC’s Commission on

Electronic Business, IT and Telecoms

Carlos A. Bulgheroni (Argentina); President, Bridas

Corporation; Founder and Partner, US Argentine Caucus;

President, Argentine Russian Business Council; former President,

Mercosur European Business Council

Victor Chu (Hong Kong, China); Chairman: First Eastern

Investment Group, FE Securities, CMEC GE Capital China

Industrial Holdings

Barry Desker (Singapore) ; Chairman, Jurong Port; Vice-

Chairman, Singapore Business Federation; Chairman and Director,

Singapore Technologies Marine; former Chief Executive, Singapo-

re Trade Development Board (now known as IE Singapore);

former Ambassador of Singapore to Indonesia

Pierre A. Froidevaux (Mexico); CEO, Holcim Apasco; Member

of the Advisory Board, Banco Nacional de México; Vice-Chairman

of International Affairs, COPARMEX; Vice-Chairman, CANACEM;

Member of the Board of Directors: FUNDES - Mexico, CESPEDES;

Member of the Executive Committee, ICC Mexico

Manfred Gentz (Germany); Chairman of the Board of Directors,

Zurich Financial Services; Member of the Supervisory Board:

Deutsche Börse, Adidas-Salomon; Chairman, ICC Deutschland

Martin Granholm (Finland); Chairman, VR-Group; Member of

the Board: Algol Group, Rettig Group, Norcar-BSB Ab; former

Deputy CEO and Senior Executive Vice-President, UPM-Kymmene

Corporation;  Vice-Chairman, ICC Finland

Vratislav Kulhánek (Czech Republic); Chairman of the

Supervisory Board, _koda Auto; President, Czech Automotive

Industry Association, Czech Institute of Directors, Czech Ice

Hockey Association; Chairman, ICC Czech Republic

László Parragh (Hungary); President: Hungarian Chamber of

Commerce and Industry, Parragh Trading and Holding; President

of the Supervisory Board, KA-VOSZ; Vice-President, GYSEV

Corporation; Member of the Board of Directors, EXIMBANK,

MEHIB

William G. Parrett (United States); CEO, Deloitte Touche

Tohmatsu; Senior Partner, Deloitte & Touche USA; Chairman,

ICC - 2007

ICC World Business Organization

– Globaali yrityselämä

Vuonna 2007 Kansainvälinen kauppakamari (International
Chamber of Commerce, ICC) on yhä elinkeinoelämän ainoa
maailmanlaajuinen järjestö, joka kattaa kaikki toimialat
tuotannosta kauppaan, jakeluun ja palveluihin ja jonka
jäsenyys on avoin kaikille yrityksille ja elinkeinoelämän
järjestöille. Se vaikuttaa maailmanlaajuisesti yli 140 maassa ja
sillä on erilliset osastot yli 90 maassa, Suomi mukaan lukien.

ICC toimii elinkeinoelämän edunvalvojana asioissa, jotka
vaikuttavat yritysten kansainväliseen toimintaympäristöön.
ICC kehittää myös tuotteita ja palveluita helpottaakseen
yrityksiä vastaamaan kansainvälisen kaupan haasteisiin.
ICC:n kansainvälinen sihteeristö (ICC International
Secretariat) toimii Pariisissa pääsihteeri Guy Sebbanin
johdolla.

ICC Bodies – yritysjohdon ääni

ICC:n toimintaa valvoo ja ohjaa yritysjohtajista koostuvat
toimielimet: ICC World Council ja ICC Executive Board.
Vuonna 2007 Suomen ICC World Council -edustaja on
Suomen puheenjohtaja, varakonsernijohtaja Markku
Pohjola (Nordea). Vuosina 2007-2009 ICC Executive
Boardin jäsenenä toimii ICC Suomen varapuheenjohtaja,
teollisuusneuvos Martin Granholm.

ICC:n puheenjohtajiston muodostavat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä edellinen puheenjohtaja. Puheen-
johtajisto johtaa ICC World Council ja ICC Executive Board
-kokouksia.

ICC Executive Board
2007
Chairman Marcus Wallenberg;
Chairman of Skandinaviska Enskilda Banken.

Vice-Chairman of L M Ericsson and Saab.

From 1999 to 2005 he was President and

CEO of Investor, having previously been

Executive Vice-President of the company.

Prior to this he was Director of Stora

Feldmühle, Düsseldorf. He serves on the

boards of AstraZeneca, Electrolux, Stora

Enso Oyj and the Knut and Alice Wallenberg

Foundation.

Vice-Chairman Victor Fung; Chairman of

the Li & Fung Group of companies and

Chairman of the Greater Pearl River Delta

Business Council, the Hong Kong Airport

Authority, and the Hong Kong University
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United States Council for International Business

Tariq Rangoonwala (Pakistan); Chairman of the Board,

Rangoonwala Group of Companies; Trustee, ZVMG Rangoonwala

Trust and Foundation; Chairman, ICC Pakistan

Mahendra K. Sanghi (India); Chairman and Managing

Director, Sanghi Organization; Committee member of Indian

Merchants’ Chamber and various other social and business

organizations; former Chairman, ICC India; former President,

Associated Chambers of Commerce and Industry

Paul Skinner (United Kingdom); Chairman, Rio Tinto; Non-

Executive Director, Standard Chartered, Tetra Laval Group;

Member of the Board, INSEAD; Chairman, ICC United Kingdom

Pere Vicens (Spain); Chairman and CEO, Editorial Vicens Vives;

President, Committee of Cultural Industries and

IntellectualPproperty, Barcelona Chamber of Commerce; former

Chairman, International Publishers Association; member of the

governing bodies of numerous major economic associations,

including the Círculo de Economía

Kees van der Waaij (Netherlands); Chairman, Unilever

Nederland Holdings BV, SVM.PACT; Member of the Executive

Committee, VNO-NCW (Dutch Employers’ Federation),

Opportunity in Bedrijf; Member, General Meeting of Aeglea;

Advisory Director, Arbo Unie; Chairman, ICC Netherlands

Gérard Worms (France); Vice-Chairman, Rothschild Europe;

Senior Advisor, Rothschild & Cie; General Partner, Rothschild &

Cie Banque; former Chairman & CEO, Suez Group; Chairman,

Rexecode (Research Centre for Economic Growth and

Development of Enterprises); Chairman, ICC France.

ICC Palvelut 2007

Ulkomaankaupan käytännöt
ICC julkaisee ulkomaankaupan oppaita, sopimusmalleja,
toimitusehtoja ja maksutapasääntöjä. Se järjestää ulkomaan-
kaupan seminaareja Suomessa ja maailmalla sekä antaa
ulkomaankaupan neuvontaa liittyen ICC:n palveluihin ja
julkaisuihin. Remburssisäännöistä ja Incoterms -toimitus-
ehdoista annetaan pyynnöstä kirjallisia tulkintasuosituksia.
Lisätiedot: www.iccwbo.org tai www.icc.fi tai email
icc@icc.fi.

Liikeriidat ja riskienhallinta
ICC tarjoaa yrityksille kansainvälisiä liikeriitojen ratkaisu-
menettelyitä, kuten välimiesmenettely (ICC arbitration) ja
sovintomenettely (ADR). ICC International Court of
Arbitration nimeää välimiehet, valvoo menettelyä ja
vahvistaa välimiesoikeuden välitystuomion.
Lisätiedot: www.iccarbitration.org ja www.iccadr.org.

ICC Commercial Crime Services on Lontoossa toimiva
ulkomaankaupan ongelmien ehkäisemiseen keskittyvä
toimisto, jonka keskittyy taloudellisten petosten ja
väärinkäytösten ehkäisemiseen,  merenkulkuun ja tavaran-
kuljetuksiin liittyvien petosten, samoin kuin Kaakkois-Aasian
merirosvouden, ehkäisemiseksi sekä tuoteväärennösten ja

piraattikopioiden kaupan ehkäisemiseksi.
Katso: www.icc-ccs.org.

Itsesääntely
ICC tarjoaa yritysten käyttöön ohjeita ja suosituksia vastuul-
lisesta yritystoiminnasta kansainvälisessä toimintaympä-
ristössä, esimerkkinä ympäristöjohtamiseen, lahjonnan
vastaiseen toimintaa ja vastuulliseen kaupalliseen viestintään
liittyvät suositukset. Katso: www.iccwbo.org.

Kauppakamarit
ICC:n yhteydessä toimiva kauppakamarien kansainvälinen
yhteistyöelin, World Chambers Federation (WCF) kehittää
kauppakamareiden kansainvälistä yhteistyötä, kuten
sähköinen liikeyhteyspalvelu ja muu ulkomaankaupan
tietopalvelu.  WCF koordinoi ATA-Carnet-tulliasiakirja-
järjestelmää. Katso: www.worldchambers.com.
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ICC Commissions

– Yritysasiantuntijoiden verkosto

Yritysten kansainvälinen yhteistyö ja verkottuminen,
edunvalvonnan valmistelu ja kansainvälisen kaupan palvelui-
den kehittäminen tapahtuu kansainvälisissä asiantuntija-
ryhmissä, joihin kansalliset osastot nimeävät edustajansa.
ICC:n piirissä toimii yli 2000 kansainvälistä yritys-
asiantuntijaa. ICC Suomen kansallisissa seurantaryhmissä
toimii lähes 200 asiantuntijaa.

Vuonna 2007 ICC vaikuttaa seuraavilla alueilla:
• Kauppa- ja investointipolitiikka

• Kansainvälinen talouspolitiikka

• Kilpailupolitiikka

• Kansainvälinen yritysverotus

• Ympäristö, energia ja kestävä kehitys

• Yritysten yhteiskuntavastuu

• Kuljetukset ja logistiikka

• Rahoitus- ja vakuutuspalvelut

• Sähköinen liiketoiminta, telekommunikaatio ja tietoteknologia

• Teollisoikeudet ja tekijänoikeus

• Mainonta ja markkinointi

• Ulkomaankaupan sopimuskäytäntö

• Ulkomaankaupan rahoitus

• Riitojen ratkaisu

ICC Program of Action 2007

- ICC:n hankkeet

Anti-Corruption
• ICC Fighting Corruption Handbook

• Corporate whistle-blowing schemes

• UN Convention against Corruption

• Private-to-private corruption

Arbitration
• Reduce time and costs in arbitration

• Criminal law and arbitration

• Trusts and arbitration

• Amiables compositeurs

Banking Technique and Practice
• New Documentary Credits Rules - UCP 600

• New Rules for Demand Guarantees - URDG

• Factoring and forfaiting

Business in Society
• Business and corporate responsibility

• Supply chain management

• EU; Global Compact; ISO; UN and human rights.

Commercial Law and Practice
• ICC model contracts on technology transfer, licensing of

trademarks, mergers and acquisitions

• Public procurements in international trade

• Hague Convention, Rome I and Rome II

• European contract law

Competition
• International Competition Network

• EU competition rules

• US anti-trust modernization reform

Customs and Trade Regulations
• Supply chain security

• Regulatory costs related to cross-border trade

E-Business, IT and Telecoms
• GAID and Internet Forum

• Key international initiatives: data protection, telecoms

liberalization, security

• Best business practice tools

Environment and Energy
• UN CSD15 2007

• UN Convention on Climate Change

• Business Action for Energy

• Biodiversity

Financial Services and Insurance
• Global corporate governance and financial reporting

• Capital market conditions

• Long-tail liability risks

• Financial services and WTO

Intellectual Property
• Piracy and counterfeiting

• Enforcement of IPR

• Patent and trademark law

Marketing and Advertising
• New ICC Advertising and Marketing Code

• ISO work on consumer and marketing

• Product placement

Taxation
• Transfer pricing and documentations

• Value-added tax on services and intangibles

• Withholding taxes

• EU common consolidated tax base

Trade and Investment Policy
• WTO Doha Agenda

• Global business and extraterritoriality

Transport and Logistics
• Security of transport supply chains

• Liberalization of transport services

• Modernize maritime and multimodal transport liability regimes

Corporate Economists Advisory Group

• Economic analysis on globalization

• ICC’s statement to the 2007G8 Summit (Heiligendamm,

Germany)
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ICC Suomi 2007

ICC Suomi - ICC Finland

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto ry (ICC
Suomi - ICC Finland) on osa maailmanlaajuista ICC-verkostoa
ja yksi 90 kansallisesta ICC-osastosta. Se on oikeudellisesti ja
taloudellisesti itsenäinen rekisteröity yhdistys, jonka puit-
teissa ICC:n toiminta Suomessa on järjestetty vuodesta 1927
alkaen. Sen jäseniä ovat Suomessa toimivat yritykset ja jär-
jestöt. ICC Suomi vastaa ICC:n toiminnasta Suomessa ja
Suomen elinkeinoelämän toiminnasta ICC:n kansainvälisissä
toiminnoissa.

ICC Suomen toiminnan tavoitteisiin kuuluu vaikuttaa kan-
sainvälisesti ja kansallisesti siihen, että yritysten toiminta-
edellytykset kansainvälisessä toimintaympäristössä vahvis-
tuisivat. ICC Suomi ottaa toiminnassaan huomioon ICC:n
yhteiset kansainväliset linjaukset ja ICC Suomen jäsenten
intressit. ICC Suomi pyrkii myös vahvistamaan Suomessa
toimivien yritysten ja järjestöjen valmiuksia vastata kansain-
välistymisen ja kansainvälisen kaupan haasteisiin tarjoamalla
niiden käyttöön ICC:n osaamista, tuotteita ja palveluita.

ICC Suomen tehtävät:

1. Yritysten kansainvälisten toimintaedellytysten
vahvistaminen - Kansainvälinen yhteistyö saattamalla
Suomen näkemykset ICC:n kautta osaksi kansainvälistä
päätöksentekoa ja yhteistyötä. Kansallinen yhteistyö
saattamalla ICC:n kansainväliset näkemykset kotimaisten
sidosryhmien, viranomaisten ja elinkeinoelämän tietoon.

2. Yritysten omien menettelytapojen kehittäminen -
Kansainvälinen toiminta saattamalla Suomen asiantunte-
mus osaksi ICC:n työtä kehittää yritysvastuuta, itsesään-
telyä ja kansainvälistä kauppaa. Kotimainen toiminta
saattamalla ICC:n vastuullista yritystoimintaa ja kansain-

välistä kauppakäytäntöä koskevat ohjeet,
sopimusmallit, toimitusehdot kotimaisten
toimijoiden tietoon ja tarjoamalla niihin
liittyviä julkaisu-, neuvonta- ja koulutus-
palveluita Suomessa.

ICC Suomen toimisto sijaitsee Keskuskaup-
pakamarin yhteydessä WTC Helsingin
tiloissa. ICC Suomen käytännön toiminnasta
vastaavat ja toimiston vakinaisen henkilö-
kunnan muodostavat pääsihteeri, OTK
Timo Vuori ja assistentti, yo-merkonomi
Mona Sihvonen.

ICC Suomen osaston toiminnasta päättävät
ja vastaavat puheenjohtajien johdolla
osaston varsinainen kokous, valtuuskunta ja
hallitus. Osaston toimisto pääsihteerin
johdolla vastaa toiminnan käytännön
toteuttamisesta.

Toiminta 2007

Vuonna 2007 ICC Suomen puheen-
johtaja Markku Pohjola on ICC World
Councilin jäsen ja varapuheenjohtaja
Martin Granholm ICC Executive Boardin
jäsen. Johtaja Urho Ilmonen (Nokia)
toimii ICC Commission on Intellectual
Property -ryhmän puheenjohtaja.

Muut osaston nimeämät yli 200 kotimaista
asiantuntijaa vastaavat Suomen elinkeinoelä-
män edustamisesta ICC:n kansainvälisissä
asiantuntijaryhmissä ja muodostavat ICC:n
kotimaiset seurantaryhmät. Pääsihteeri
Timo Vuori valmistelee ICC Suomen
käytännön toimia ja edustaa Suomea ICC:n
kansainvälissä koordinaatiokokouksissa.

Vuonna 2007 ICC Suomi keskittyy toimin-
nassaan sellaisiin ICC:n hankkeisiin, jotka
ovat Suomen elinkeinoelämän, jäsenten
erityisessä intressissä. Käytännössä ICC
Suomi toteuttaa Suomen elinkeinoelämän
edunvalvontaa toimimalla aktiivisesti
yhteistyössä eri ICC:n ryhmiin nimettyjen
yli 200 suomalaisen yritys- ja järjestö-
asiantuntijan kanssa. Vuonna 2007 ICC
Suomen toiminnan painopisteitä ovat:

1. Yritysten toimintaedellytykset
• Maailmantalouden tila - World Economic Survey
• WTO - Dohan kierros ja Venäjän jäsenyys
• Kilpailupolitiikka - ICN, EU ja USA
• Kansainvälinen verotus - OECD, EU
• Finanssimarkkinat ja corporate governance
• Tavaramerkit, patentit ja tuoteväärennökset
• Tietoyhteiskunnan toimivuus

2. Kestävä kehitys, ympäristö ja energia
• Energiatarpeet ja ilmastonmuutos
• Business Action for Energy ja CSD 15

3. Vastuullinen yritystoiminta
• Global Compact, OECD Guidelines, ISO
• YK - ihmisoikeudet ja yritys,
• Lahjonnan vastaiset toimet
• UNEP Financial Initiative
• ICC - Markkinoinnin uudet perussäännöt

4. Ulkomaankaupan käytännöt
• UCP 600 - uudet remburssisäännöt
• Vakiolaivausehdot 1996 uudistus
• Incoterms 2000 -kehitys
• Kansainvälinen sopimusoikeus

5. Ulkomaankaupan ICC-palvelut
• ICC-sopimusmallit ja julkaisut
• Incoterms -neuvonta
• ICC-seminaarit
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ICC Suomen toimielimet

ICC Suomen osaston valtuuskunta 2007

Puheenjohtaja
Varakonsernijohtaja Markku Pohjola, Nordea Ab

Varapuheenjohtaja
Johtokunnan jäsen, johtaja Veli Sundbäck, Nokia Oyj

Varapuheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Martin
Granholm, VR-Yhtymä Oy

Jäsenet
Toimitusjohtaja Yrjänä Ahto, Fujitsu Services Oy
Konsernijohtaja Jukka Alho, Suomen Posti Oyj
Toimitusjohtaja Heikki Allonen, Fiskars Oyj Abp
Kauppaneuvos Magnus Bargum, Algol Oy
Kunniakonsuli Harry B. Berner, Berner Osakeyhtiö
Toimitusjohtaja Anne Brunila, Metsäteollisuus ry
Johtoryhmän jäsen, johtaja Klaus Cawén, Kone Oyj
Toimitusjohtaja Jon Didrichsen, Trans-Meri Oy
Vuorineuvos Henry Fagerström, Schenker East Oy
Toimitusjohtaja Kim Gran, Nokian Renkaat Oyj
Toimitusjohtaja Hanna Halme, Wallac Oy
Toimitusjohtaja Peter Höglund, KWH-yhtymä
Vuorineuvos Jukka Härmälä, Stora Enso Oyj
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, Sampo Oyj
Toimitusjohtaja Kari Jalas, Keskuskauppakamari
Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-yhtymä
Toimitusjohtaja Kaius Juuranto, Lejos Oy
Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK
Varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, FKL
Toimitusjohtaja Antti Lagerroos, Finnlines Oyj
Toimitusjohtaja Martti Laosmaa, Tuko Logistics Oy
Johtaja Pertti Lehti, Sanitec
Toimitusjohtaja Juho Lipsanen, Telia Sonera Finland
Toimitusjohtaja Vesa Luhtanen, L-Fashion Group Oy
Toimitusjohtaja Pekka Lundmark, Konecranes
Toimitusjohtaja Jan Lång, Uponor Oyj
Toimitusjohtaja Jari Lähteenmäki, Turun kauppakamari
Johtaja Veijo Meriläinen, Valio Oy
Toimitusjohtaja Martti Mäenpää, Teknologiateollisuus
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, Energiateollisuus ry
Pääjohtaja Kari Neilimo, SOK
Toimitusjohtaja Mikko Niinivaara, ABB Oy
Toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, ÖKL
Toimitusjohtaja Jukka Näräkkä, Suomen Matkatoimisto
Vuorineuvos Heikki Pentti, Lemminkäinen Oyj
Toimitusjohtaja Hannu Penttilä, Stockmann Oyj Abp
Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä, Helsingin kauppakamari
Toimitusjohtaja Risto Pyykönen, Inex Partners Oy
Toimitusjohtaja Juha Rantanen, Outokumpu Oyj
Vuorineuvos Jaakko Rauramo, Sanoma WSOY Oyj
Toimitusjohtaja Matti Rihko, Raisio Oyj
Toimitusjohtaja Matti Ruotsala, Valtra Oy
Toimitusjohtaja Leena Saarinen, Altia Oyj
Toimitusjohtaja Johan Sandell, Oy IBM Ab
Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, OKO Oyj
Toimitusjohtaja Pertti Simola, Teollisuuden Voima Oy
Vuorineuvos Kari O. Sohlberg, Oy G.W. Sohlberg Ab
Toimitusjohtaja Katharina Stenholm, Polttimo -yhtiöt

Toimitusjohtaja Heikki Takanen, Huhtamäki Oyj
Toimitusjohtaja Roger Talermo, Amer Sports Oyj
Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, Rautaruukki Oyj
Kauppaneuvos Heikki Timonen, Machinery Oy
Varapääjohtaja Esa Tirkkonen, Kemira Oyj
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Finpro
Hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen, Larox Oyj
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, Orion Oyj
Toimitusjohtaja Bengt Westerholm, Beweship Oy
Toimitusjohtaja Guy Wires, Suomen Kaupan Liitto
Toimitusjohtaja Hannu Vornamo, Kemianteollisuus ry

ICC Suomen osaston hallitus 2007

Puheenjohtaja
Varakonsernijohtaja Markku Pohjola, Nordea Ab

Varapuheenjohtaja
Johtokunnan jäsen, johtaja Veli Sundbäck, Nokia Oyj

Varapuheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos
Martin Granholm, VR-Yhtymä Oy

Jäsenet:
Johtaja Jukka Ahtela, EK
Toimitusjohtaja Jorma Eloranta, Metso Oyj
Pääjohtaja Matti Halmesmäki, Kesko Oyj
Varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen, KKK
Asianajaja Tauno Palotie, Veikko Palotie & Co Oy
Hallituksen puheenjohtaja Bertel Paulig, Paulig Oy
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj
Toimitusjohtaja Timo Rajala, Pohjolan Voima Oy
Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen, SanomaWSOY Oyj

Suomen edustajat - ICC-ryhmät 2007

ICC:n kansainväliset asiantuntijaryhmät (ICC Commission) ja
niitä seuraavat ICC Suomen kotimaiset seurantaryhmät
koostuvat jäsenyritysten ja järjestöjen asiantuntijoista.
Kansainvälisiä kokouksia on kaksi kertaa vuodessa ja niihin
osallistuu tapauskohtaisesti muutama kotimaisen seuranta-
ryhmän asiantuntija. Kotimaiset seurantaryhmät kokoontu-
vat tarvittaessa Suomessa.
Vuoden 2007 kotimaisten ICC-seurantaryhmien kokoon-
panot löytyvät osoitteesta: www.icc.fi.



31ICC Suomi  80 vuotta Suomen elinkeinoelämän palveluksessa

Jäsenet

A
A.C. Nielsen Finland Oy
ABB Oy
Aktia Säästöpankki Oyj
Alexander Corporate Finance Oy
Algol Oy
Alma Media Oyj
Almgren & Sankamo Lakiasiaintoimisto
Altia Oyj
Amer Sports Oyj
Anglo-Nordic Oy Ab
Arne Therman & Co
Aro-Yhtymä Oy
Asianajotoimisto Aaro Liuksiala & Co

Asianajotoimisto ACe Law Oy
Asianajotoimisto Advocare – Patrick Lindgren Oy Ab
Asianajotoimisto Aminoff & Weissenberg Oy
Asianajotoimisto Backström & Co
Asianajotoimisto Bergmann Oy
Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy
Asianajotoimisto Fennica Oy
Asianajotoimisto Forum Partners Oy
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy
Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy
Asianajotoimisto Hedman Osborne Clarke AdvokatbyrŒ
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy
Asianajotoimisto HH Partners Oy
Asianajotoimisto Kauppi & Molander
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Asianajotoimisto Luostarinen Mettälä Räikkönen Oy
Asianajotoimisto Mauri Saarinen Ky
Asianajotoimisto Merilampi Marttila Laitasalo Oy
Asianajotoimisto Mäkitalo Rämö Juutilainen Oy
Asianajotoimisto Oy Juridia Ab
Asianajotoimisto Peltonen,Ruokonen & Itäinen
Asianajotoimisto Procopé & Hornborg
Asianajotoimisto Rehn & Co
Asianajotoimisto Roschier Holmberg Oy
Asianajotoimisto Salvén & Vuorenpää
Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy
Asianajotoimisto Timo Esko & Sami Uoti
Asianajotoimisto Turkki Kokko Heliö Oy
Asianajotoimisto Veikko Palotie & Co Oy
Asianajotoimisto White & Case Oy
Asianajotoimisto Wrede & Co

B
Benjon Oy
Berner Osakeyhtiö
Beweship  Oy Ab
British-American Tobacco Nordic Oy

C
Calyon Bank Helsinki Branch

Cargotec Oyj
Crudex Oy

D
Danisco Sugar Oy
DFDS Transport Oy
DHL Express (Finland) Oy

E
Ekokem Oy

Elfving Oy Ab
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Elisa Oyj
Energiateollisuus ry (ET)
Ernst & Young Oy
Etelä-Karjalan kauppakamari
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Etelä-Savon kauppakamari
Evia Oyj

F
FiCom ry
Finnforest Oyj
Finpro ry
Fiskars Oyj Abp
Fortum Oyj
Fujitsu Services Oy

G
GE Healthcare Finland Oy
Globalex Law Firm
GW Sohlberg Oy Ab

H
Hedengren  Oy Ab
Helsingin seudun kauppakamari
Hikinoro Oy
Huhtamäki Oyj
Hämeen kauppakamari

I
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Inex Partners Oy
International Business Machines Oy Ab
Intrum Justitia Oy / International

J
Jaakko Pöyry Group Oyj
Julius Tallberg Oy Ab

K
Kaha Oy Ab
Kaukomarkkinat Oy
KCI Konecranes Oyj
Kemianteollisuus ry
Kemira Oyj
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola
Keski-Suomen kauppakamari
Kesko Oyj
Keskuskauppakamari
Knorring Oy Ab
Kolster Oy Ab
Kone Oyj
Kuopion kauppakamari
Kustannusosakeyhtiö Otava
KWH-yhtymä Oy
Kymenlaakson kauppakamari

L
Lahden kauppakamari
Lapin kauppakamari
Larox Oyj
Lejos Oy
Lemminkäinen Oyj
Lex Leena Lehtinen Tmi
Lexpert Oy
L-Fashion Group Oy
Liike- ja Sopimuslakimiehet Oy
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Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry
Lindorff Oy
Lännen Tehtaat Oyj
Länsi-Uudenmaan kauppakamari

M
Maakaasuyhdistys ry
Machinery Oy
Mainostajien Liitto ry
Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL
Masino Oy
Mercari Oy Ab
Metso Oyj
Metsäliitto Osuuskunta
Metsäteollisuus ry
Mildola Oy
M-real Oyj
MTV Oy
Myllykoski Oyj

N
Nokia Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj
Nordic Law Oy
Nordiska Investeringsbanken

O
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj
OMX Exchanges Oy
Omya Oy
Orbis Oy
Orion Oyj
Osuuskunta Viexpo
Oulun kauppakamari
Outokumpu Oyj
Oxford Instruments Analytical Oy
Oy Hacklin Hamiko Ltd
Oy Schenker East Ab

P
Paloheimo Oy
Paulig Oy
Pohjanmaan kauppakamari
Pohjois-Karjalan kauppakamari
Pohjolan Voima Oy
Polttimo Yhtiöt Oy
PricewaterhouseCoopers Oy

R
Raisio Oyj
Rauman kauppakamari
Rautaruukki Oyj
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

S
Sampo Pankki Oyj
Sandvik Tamrock Oy
Sanitec Europe Oy
Sanoma Magazines Finland Oy
Sanomalehtien Liitto
SanomaWSOY Oyj
Satakunnan kauppakamari
Schering Oy

SEB Helsinki Branch
SEK & Grey Oy
Setec Oy
Shell Oy Ab

SKS-tekniikka Oy
Spacelabs Medical Finland Oy
Steveco Oy
Stockmann Oyj Abp
Stora Enso Oyj
Suomen Asianajajaliitto
Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry/ Suomen Spedservice Oy
Suomen Kaupan Liitto
Suomen Kuorma-autoliitto
Suomen liikematkayhdistys ry FBTA
Suomen Logistiikkayhdistys ry
Suomen Markkinatutkimusliitto ry
Suomen Markkinointiliitto ry
Suomen Matkatoimisto Oy
Suomen Messut Osuuskunta
Suomen Nestlé Oy
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Suomen Pankkiyhdistys
Suomen Posti Oyj
Suomen Suoramarkkinointiliitto ry
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto
Suomen Varustamoyhdistys
Suunto Oyj
Sveitsiläis-Suomalainen  kauppayhdistys ry
Svenska Handelsbanken Ab

T
Tampereen kauppakamari
Tecnomen Oyj
Teknologiateollisuus ry
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry
TeliaSonera Finland Oyj
Temet Oy
Teollisuuden Voima Oy
Teräskonttori Oy

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE
Tikkurila Oy
TNS Gallup Oy
Transfennica Oy Ab
Trans-Meri Oy Ab
TS-Yhtymä Oy
Tuko Logistics Oy
Turun Kauppakamari

U
Unilever Finland Oy
UPM-Kymmene Oyj
Uponor Oyj
UPS SCS (Finland) Oy

V
Valio Oy
Valitut Palat - Reader’s Digest Oy Ab
Wallac Oy
Wihuri Oy Wipak
Virke Oy
Wärtsilä Oyj Abp

Y
Yleinen Teollisuusliitto, YTL

Å
Åbo Akademi meri- ja kauppaoikeuden instituutti
Ålands Handelskammare

Ö
Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry
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Thousands of companies

of every size in over 140

countries worldwide

belong to ICC, the world

business organization.

They represent a broad

cross-section of business

activity including manu-

facturing trade, services

and the professions.

Through membership of

ICC, companies shape

rules and policies that

stimulate international

trade and investment.

These companies in turn

count on the prestige and

expertise of ICC to get

business views across to

governments and inter-

governmental organi-

zations, whose decisions

affect corporate finances

and operations worldwide.

ICC Membership worldwide

A selection of ICC members are listed below

ABB

AGFA Gevaert

Air Liquide

Akzo Nobel

Alcatel

Alstom

Allianz

ABN AMRO Bank

ANZ Banking Group

Arab Bank

AT& T

Atlas Copco

AVIANT

Ayala Corporation

Banco Bradesco

Banco do Brasil

Banque Bruxelles Lambert

Barclays Bank

BASF

BATA Ltd

Baugur Corporation

BBV

Bell Canada

Birla

Bombardier

British Aerospace

British American Tobacco

British Telecom

BSCH

Cable & Wireless

Carlsberg

Cervesur

CITIC

Citigroup

Clal Industries

Clifford Chance

Clifford Chance

CLT-UFA

Coca-Cola

Cogema

Credit Suisse

Creditanstalt

Daimler Chrysler

Danisco

Danone

Deloitte & Touche

Deutsche Bank

Diageo

Dow Chemical

Edper Brascan

EDS Corporation

Ekinciler Holding

El Corte Inglès

Electrolux

´ENI

Enka Holding

Ericsson

ESKOM

Exxon Corporation

FIAT

Ford Motor Company

Fortum Group

Fuji

General Electric

Glaxo Wellcome

Groupe UCB

Guimsa

Heineken

Hewlett Packard Company

Hitachi

Hoechst

HSBC

IBM

Icelandair

ICI

Importadora El Rosado

Indeveco Group

ING Group

Bank of China

J.K Corp

KCP Ltd

KLM

Koç Holding

Komercni Banka

KPMG

Laboratorios Columbia

Lego

Lippo Group

Lloyds

Luxair

MAPFRE

Minera Buenaventura

Mitsubishi

National Bank of Greece

Nestlé

Nokia

Novartis

L’Oréal

Olivetti

Ormat Industries

Osem Food Industries

PepsiCompany

Peugeot

Philips

Pirelli

PriceWaterhouseCoopers

Procter & Gamble

Química Suiza

Renault

Rio Tinto

Roche Mustahzarlari

Royal Jordanian Airlines

S. Kumar Enterprises

SAAB

SAS

Saudi Arabian Airlines

Schlumberger

Seiko

Shell

Siemens

Skoda

Société Generale de Belgique

Solvay

Sonatrach

Sony

Stora Enso

Suez Lyonnaise des Eaux

Swatch Group

Techincom

Telecom Italia

Telefónica

Tetra Pak

TIL Ltd

Toshiba

Toyota

Unilever

Vivendi

Volkswagen

Volvo

Yahoo

Zurich Financial Services
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ICC Influence aroud the World

Kansainvälinen kauppakamari, ICC on  elinkeinoelämän ainoa globaali yhteis-
työjärjestö, joka kattaa kaikki toimialat tuotannosta kauppaan, jakeluun ja pal-
veluihin sekä jonka jäsenyys on avoin kaikille yrityksille ja elinkeinoelämän
järjestöille. ICC toimii maailmanlaajuisesti. Pariisissa sijaitsevan kansainvälisen
sihteeristön lisäksi sillä on kansalliset osastot yli 90 maassa sekä yritys- ja
järjestöjäseniä yli 140 maassa kaikissa maanosissa.

ICC toiminnan vahvuuksia on erittäin laaja kansainvälinen kattavuus, joka pe-
rustuu elinkeinoelämän kansainväliseen ja kansallisen verkostoon. Kansalliset
osasto ovat yrityksen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanava osallistua elinkei-
noelämän kansainväliseen yhteistyöhön aidosti globaalilla tasolla. Samalla ne
tarjoavat luontevan verkoston esimerkiksi suomalaisille ICC:n jäsenille paikal-
liseen elinkeinoelämään.

ICC National Committees
Americas (16)

Argentina

Ecuador

Brazil

El Salvador

Canada

Mexico

Caribbean

Peru

Chile

Panama

Colombia

United States

Costa Rica

Uruguay

Cuba

Venezuela

Europe (34)

Austria

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Georgia

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Lithuania

Luxembourg

Monaco

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Serbia & Montenegro

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Ukraine

United Kingdom

Asia Pacific (18)

Australia

Malaysia

Bangladesh

Mongolia

China

Nepal

Chinese Taipei

New Zealand

Hong Kong, China

Pakistan

India

Philippines

Indonesia

Singapore

Japan

Sri Lanka

Korea

Thailand

Africa (13)

Algeria

Nigeria

Burkina Faso

Tanzania

Cameroon

Senegal

Egypt

South Africa

Ghana

Togo

Morocco

Tunisia
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ICC organisaatio

Maailmanlaajuisesti yli 7000 yritystä
ja elinkeinoelämän järjestöä jäsenenä,

yli 140 maasta kaikilta toimialoilta.

Kansallisia osastoja 90 maassa,
kuten Suomessa ja suoria jäseniä 58 maassa.

Yritysten ja järjestöjen jäsenyys
kansallisten osastojen kautta

International Chamber of Commerce

- ICC World Council
- ICC Executive Board
- ICC Commissions
- International Secretariat

ICC Finland – ICC Suomen osasto

- Osaston varsinainen kokous
- Osaston valtuuskunta ja hallitus
- Osaston toimisto

Suomen elinkeinoelämän edunvalvonta kansainvälisessä päätöksen-
teossa.

Yrityselämän yhteistyö kansainvälisen kaupan pelisääntöjen ja
itsesääntelyohjeiden laadinnassa.

Kotimaisten yritys- ja järjestöasiantuntijoiden sekä yritysten ja
järjestöjen edustus yli toimialojen.

ICC Commission
& Working Parties &
Group

- Edunvalvonta
- Eettiset ohjeet,

itsesääntely

- Sopimusmallit,
säännöt, ohjeet

- Kansalliset asian-
tuntijat

ICC Publishing /
ICC Palvelu Oy

- Julkaisut
- Seminaarit

ICC Special Services

- Arbitration
- Commercial Crime

- Liike-elämän
erityispalvelut

WCF

- ATA Carnet
- WCN
- Chamber Management

- Kauppakamari-
yhteistyö
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Kansainvälinen kauppakamari ICC
- Elinkeinoelämän kansainvälinen
yhteistyöjärjestö

ICC:n toiminnan tavoite:
Kansainvälisen talouden, kaupan ja yrittäjyyden toimivuuden
edistäminen

ICC:n toiminta käytännössä

1. Yritysten kansainväliset toimintaedellytykset
* Toimintaympäristön sääntelyyn vaikuttaminen, YK ja sen

alajärjestöt, WTO, IMF, World Bank, OECD, G 8, EU,
USA  ja muut kansainväliset ja kansalliset vaikuttajat

* Kaupan ja investointien suotuisa kehitys
* Maailmantalouden mahdollisuuksien edistäminen
* Markkinoiden haasteisiin puuttuminen

2. Yritysten omat menettelytavat ja käytännöt
* Vastuullinen yritystoiminta

• Yritysten yhteiskuntavastuu
• Yritysten ympäristöjohtaminen ja  Elinkeinoelämän

kestävän kehityksen peruskirja
• Lahjonnan vastainen toiminta
• Vastuullinen mainonta ja markkinointi

* Ulkomaankaupan menettelyjen yhdenmukaistaminen
• Toimitusehdot - Incoterms 2000 ja Vakiolaivausehdot
• Maksutavat ( remburssit, perittävät) ja vakuudet
• ICC-sopimusmallit ja -lausekkeet
• Neuvonta ja tulkintasuositukset

* Ulkomaankaupan asiantuntijapalvelut
• Riitojenratkaisu - ICC Court of Arbitration & ADR
• Riskienhallinta - ICC Commercial Crime Services

3. Kauppakamareiden kansainvälinen yhteistyö
* World Chambers Federation:

• Palvelut, julkaisut, liikeyhteydet
• Ulkomaankaupan asiakirjat ATA Carnet

Mailmanlaajuinen ICC-organisaatio
* Kansainvälinen sihteeristö Pariisissa,

pääsihteeri Guy Sebban.
* Puheenjohtajat vuonna 2007:

• Marcus Wallenberg (SEB, Ruotsi),
• Victor Fung (Li&Fung Group, Hongkong)
• Jean-René Fourtou (Vivendi Universal, Ranska)

*  Maailmanlaajuinen verkosto:
• 90 kansallista ICC-osastoa,
• yli 10 000 jäsentä yli 140 maassa,

* ICC Commission &  Task Forces - satojen yritys
asiantuntijoiden kansainvälinen verkosto

* Elinkeinoelämä maailmanlaajuisesti yli toimialojen
tuotannosta palveluihin

* Yritys- ja järjestöjäseniä yli 140 maassa, kuten ABB, Akzo
Nobel, Alcatel, ABN Amro, BASF, Citibank, Coca-Cola,
Ericsson, FIAT, Fortum, IBM, Microsoft, Nestlé, Nokia,
Philips, Rio Tinto, SAS, Shell, Siemens, Sony, Stora Enso,
Telefonica, Unilever ja Yahoo.

ICC pähkinänkuoressa 2007

ICC Suomen osasto

* Suomen elinkeinoelämän kansainvälinen ja kansallinen
yhteistyö ICC-asioissa

* ICC-jäseniä keskeiset suomalaiset yritykset ja järjestöt
* ICC Suomen puheenjohtaja:

• varakonsernijohtaja Markku Pohjola (Nordea),
* ICC Suomen varapuheenjohtajat:

• teollisuusneuvos Martin Granholm (VR),
johtaja Veli Sundbäck (Nokia)

* Laaja suomalaisten yritys- ja järjestöasiantuntijoiden
verkosto - 190 asiantuntijaa

* Osaston pääsihteeri Timo Vuori

ICC:n toiminta-alueet
* Kauppa- ja investointipolitiikka
* Kansainvälinen talouspolitiikka
* Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
* Kansainvälinen yritysverotus
* Ympäristö, energia ja kestävä kehitys
* Yritysten yhteiskuntavastuu
* Kilpailupolitiikka
* Mainonta ja markkinointi
* Kuljetukset ja logistiikka
* Sähköinen liiketoiminta, telekommunikaatio ja

tietoteknologia
* Teollisoikeudet ja tekijänoikeus
* Kansainvälinen sopimuskäytäntö
* Maksuehdot ja pankkitekniikka
* Riitojen ratkaisu

ICC-teemat 2007
* Kansainvälistymisen vaikutukset yritysten toiminta-

ympäristöön
* WTO -kauppaneuvottelut - Dohan kierros
* Kilpailuoikeuden kansainvälinen kehitys (EU, USA, ICN)
* Ilmastonmuutosprosessi, kestävä kehitys ja

energiatarpeet
* Tietoyhteiskunnan kansainvälinen kehitys (WSIS, EU)
* Teollis- ja tekijänoikeuksien kehitys (WIPO, EU)
* Yritysten yhteiskuntavastuun kehitys (YK, ISO,

OECD, EU)
* Ulkomaankaupan uudet remburssisäännöt
* Ulkomaankaupan toimitusehdot - Incoterms käytännössä

Lisätietoja:
ICC Suomen osasto, puh. (09) 669 459  email icc@icc.fi
Suomi: www.icc.fi tai Kansainvälinen: www.iccwbo.org

ICC 80 vuotta

Toimittanut Timo Vuori

Lähde: Kansainvälinen kauppakamari 75 vuotta,
toimittanut Wille J. Juhola ja Lauri Railas



Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto ry
ICC Suomi – ICC Finland  ja ICC Palvelu Oy
Posti: PL 1000, FIN-00101 Helsinki
Toimisto: WTC Helsinki, Aleksanterinkatu 17, Helsinki
Puh. (09) 669 459
Fax. (09) 6969 6647
Email icc@icc.fi
Internet www.iccfin.fi

International Chamber of Commerce
38, Cours Albert 1er, 75008 Paris, France
puh. +33 1 49 53 28 28
fax +33 1 49 53 29 42
Internet www.iccwbo.org
Email icc@iccwbo.org

ICC International Court of Arbitration
38, Cours Albert 1er, 75008 Paris, France
puh. +33 1 49 53 28 28
fax +33 1 49 53 29 29
Internet www.iccarbitration.org
Email icc@iccwbo.org

ICC Commercial Crime Services
Maritime House, 1 Linton Road
Barking, Essex IG11 8HG, UK
puh. +44-181 591 30 00
Internet www.icc-ccs.org
Email ccs@icc-ccs.org

ICC Offices for the United Nations and Other International
Organizations

ICC Permanent representative at New York
Louise Kantrow
c/o US Council for International Business
1212, Avenue of the Americas
New York, NY 10036
Puh. +1-212 354 4480

ICC Asia Office
Director Mrs Ju Song Lee
C/O Singapore International Chamber of Commerce
6 Raffles Quay10-01
048580 Singapore
puh. +65 6224 1255

Yhteystiedot
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