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MYKKÄNEN 
KYLÄSSÄ
ULKOMAANKAUPPA- JA KEHITYSMINISTERI Kai Mykkänen oli 
Keskuskauppakamarin ja ICC Suomen yhteisen kansainvälisen kau-
pan valiokunnan vieraana 5.12.2017. Tapaamisessa yrityksillä oli mah-
dollisuus nostaa esille ajankohtaisia markkinahaasteita, kuten kau-
pan esteet ja sanktiot. Samassa yhteydessä julkaistiin myös VATT:n 
te kemä selvitys EU-Kanada-vapaakauppasopimuksen hyödyistä 
Suomelle. Myös tulevan Buenos Airesin WTO-ministerikokouksen 
teemat olivat esillä. ICC Suomen maajohtaja Timo Vuori osallistuu 
WTO-kokoukseen osana Suomen delegaatiota. 

Pesonen jatkaa
UPM-Kymmene Oyj:n toimitus-
johtaja Jussi Pesonen valittiin 
Kansainvälisen kauppakama-
rin ICC Suomen syyskokouksessa 
1.12.2017 jatkamaan Kansainväli-
sen kauppakamarin ICC Suomen 
hallituksen puheenjohtajana myös 
vuonna 2018. Pesonen toimii myös 
Keskuskauppakamarin hallituksen 
puheenjohtajana. ICC Suomen va-
rapuheenjohtajina jatkavat Oilon 
Groupin hallituksen puheenjohtaja 
Päivi Leiwo ja Nordean varakonser-
nijohtaja Topi Manner. Hallituksen 
muut jäsenet ovat vuorineuvos, 
pääjohtaja Mikko Helander, Kesko 
ja vuorineuvos, pääjohtaja Taavi 
Heikkilä, SOK. Hallituksen jäsene-
nä toimii myös ICC:n kansainväli-
sen hallituksen jäsen Esko Aho. ICC 
Suomen hallitus toimii yhteistyössä 
Keskuskauppakamarin hallituksen 
kanssa. 

90 Faktaa  
Suomesta
Suomi100-hengessä ICC Suomi on 
90-juhlavuotensa päätteeksi jul-
kaissut yhteistyössä Aalto-yliopis-
ton kansainvälisten jatko-opiskeli-
joiden CEMS-hankkeen kootut 90 
faktaa Suomesta kansainvälises-
sä kaupassa. Teemoina ovat muun 
muassa vienti, tuonti, investoinnit, 
infrastruktuuri, matkailu, innovaati-
ot ja IPR sekä väestö. Opiskelijoiden 
kokoaman ”TradeMatters – 90 Facts 
about Finland in International Trade 
– ICC Finland 90 Project” luo laajan 
kuvan Suomesta kansainvälisessä 
kaupassa. 

ICC-huippupesti 
Suomeen
ICC on nimennyt suomalaisen asi-
anajaja , Carita Wallgren-Lindhol-
min ICC Commission on Arbitration 
and ADR -ryhmän puheenjohtajak-
si. Kyseessä on maailman johtava, 
kansainvälistä välimiesmenette-
lyä kehittävä ICC-komissio. Wall-
gren-Lindholm aloittaa tehtävässä 
1.1.2018.  Hän on toiminut ICC-ko-
mission jäsenenä vuodesta 1996 
ja varapuheenjohtajana vuodesta 
2011. Vuodesta 2012 hän on toimi-
nut myös Suomen edustajana Parii-
sissa ICC:n kansainvälisessä välitys-
tuomioistuimessa, ICC International 
Court of Arbitration, joka nimeää 
välimiehiä kansainvälisiin yritysten 
keskinäisiin sekä yritysten ja valtioi-
den välisiin juttuihin.  

Vapaakaupan vastustaminen 
nostaa päätään. Sen pelätään 
vievän työpaikkoja ja tuovan 
kurjuutta. Näin toki käy, jos taan-
tuvat teollisuuden alat ja talous-
alueet kohtaavat aitoa kilpailua 
kansainvälistymisen myötä. Ei 
ole sattumaa, että USA:n hiili-
kaivokset ovat ajautuneet kuri-
mukseen. Vapaakaupan pitääkin 
haastaa vanhat rakenteet, taan-
tuvan talouden ja ympäristöä 
rasittavan tuotannon. Kritiikissä 
keskitytään vanhan säilymiseen, 
eikä muisteta uusien työpaik-
kojen syntymistä muutoksen 
kautta. Samalla unohdetaan 
vaikutukset vähäpäästöisyyden, 
energia- ja resurssitehokkuu-
den ja kestävän kasvun raken-
tamisessa. Ilman vapaakauppaa 
paras ympäristöteknologia ei 
siirtyisi maasta toiseen. Vapaa-
kaupan puolustaminen on oi-
keasti uuden, paremman maail-
man puolustamista, jossa uusia 
työpaikkoja syntyy häviävien 
työpaikkojen tilalle, jossa yh-
teiskunta- ja tuotantorakenteet 
muuttuvat ekologisemmiksi ja 
jossa kansainvälisen vuorovai-
kutuksen kautta syntyy eväitä 
rakentaa parempaa huomista.

Timo Vuori, 
maajohtaja
ICC Suomi

Ministeri Kai Mykkänen keskusteli Matti Malmisen, Konecranes ja
Antti Niemelän, OP kanssa.
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Ahon johdolla 
uusi strategia
ICC saa uuden strategian, kun ICC:n  
kansainvälisistä yritysjohtajista 
koos  tuva hal litus hyväksyi Syd-
neyssä syyskuussa ICC:n hallituk-
sen jäsenen Esko Ahon johdolla 
valmistellun ehdotuksen. Uudessa 
strategiassa korostuvat seuraavat 
teemat: kattava kasvu (inclusive 
growth), kestävä kasvu (sustainable 
growth), sääntöpohjainen kauppa 
(rules based trade) ja digitaalinen 
talous (digital economy). Jatkossa 
kaiken ICC:n toiminnan, mukaan 
lukien edunvalvonta, itsesääntely 
ja palvelut, pitää tukea ja edistää 
näiden tavoitteiden saavuttamista. 
Samalla ICC joutuu priorisoimaan 
ja fokusoimaan kansainvälistä te-
kemistään. Suomen näkökulmasta 
ICC:n kansainvälinen strategia on 
perusteltu ja kansallisten tavoit-
teidenkin mukainen. Olennaista 
on kuitenkin varmistaa se, miten 
strategia käytännössä toteutetaan 
kansainvälisesti ja kansallisesti. Uu-
distettu strategia näkyy käytännön 
toimissa eri tavoin vuoden 2018 ai-
kana. 

Kauppakamarit
WORLD CHAMBERS CONGRESS 
2017. Lähes 1000 kauppakamarien 
edustajaa yli 100 maasta, eri puo-
lilta maailmaa kokoontuivat syys-
kuussa kauppakamarikongressiin 
Sydneyyn. Kongressissa nousi esille 
yrityselämän kasvava huoli protek-
tionismista ja geopoliittisista ris-
keistä. Esillä oli myös digitalisaation 
tuoma muutos yritysten ja kaup-

Esko Aho

pakamarien toimintaympäristöön. 
Kauppakamarien roolin nähdään 
maailmanlaajuisesti vahvistuvan 
neutraalina, yritysten yhteistyöfoo-
rumina niin edunvalvonnassa kuin 
parhaiden käytäntöjen jakamisessa 
yritysten kesken. 

Rahoitus
CASE IRAN. ICC Suomen johdol-
la on selvitetty vientiyritysten ja 
pankkien näkemyksiä Iranin kau-
pan rahoitushaasteista. Kansainvä-
liset säännökset ja rahanpesulait 
rajoittavat pankkien mahdollisuut-
ta osallistua Iranin kaupan rahoi-
tukseen, jos kaupan osapuolista ei 
saada uskottavaa selvitystä. Yhteis-
työssä ulkoministeriön kanssa ICC 
Suomi on lähettänyt ICC Iranille kir-
jeen toimista, joilla voitaisiin auttaa 
pankkeja ja vientiyrityksiä kaupan 
osapuolten tunnistamisessa. 

FORFAITING. YK on virallistanut 
ICC:n yhtenäiset Forfaiting-säännöt 
osaksi kansainvälistä kauppaoikeut-
ta, mikä helpottaa niihin vetoamis-
ta mahdollisissa kauppakiistoissa. 
ICC URF 800 on ensimmäinen maa-
ilmanlaajuisesti tunnustettu forfai-
ting-säännös, mikä lisää niiden tun-
nettuisuutta ja käyttökelpoisuutta 
kaikilla markkina-alueilla. 

Kauppa ja inves-
toinnit
TALOUSODOTUKSET VAHVIS-
TUNEET. Maailmantalouden nä-
kymät ovat entisestään vahvistu-
neet, osoitti marraskuussa julkaistu 
Ifo World Economic Survey -kyse-
ly. Yritysasiantuntijat ennustavat 
maailmanlaajuisesti kasvua, ellei-
vät poliittiset epävarmuudet tuo 
hiekkaa talouden rattaisiin. Suo-
men kasvu on maailman huippua 
myös Ifo-selvityksen perusteella. 
Lisätiedot: ifo.de. 

WTO TRADE REPORT 2017. Maa-
ilman kauppajärjestö WTO:n tuore 
World Trade Report 2017 selvittää 
teknologian ja kaupan vaikutuksia 
työllisyyteen, palkkoihin sekä työn-
tekijöiden ja yritysten haasteita so-
peutumisessa muutoksiin. Raportin 
mukaan teknologia ja vapaakauppa 
väistämättä ohjaavat kehittyneissä 
talouksissa työpaikkoja valmistuk-

sesta palveluihin, keskitason työpaikkojen vähenemiseen, työmarkkinoi-
den taitojen lisääntymiseen ja kasvavaan kasvuun naisten osallistumisessa 
työelämään.

Raportissa todetaan, että työmarkkinat ovat kehittyneet eri tavoin eri mais-
sa. Olennaista on kansallinen muutoskyky. Teknologinen kehitys ja kauppa 
tuottaa merkittäviä hyötyjä koko kansantaloudelle, mutta tietyillä alueil-
la voi olla haitallisia vaikutuksia. Julkaisu päättelee, että työntekijöiden so-
peuttaminen työmarkkinoiden muutoksiin on pitkälti kansallinen kysymys. 
Jos kansallinen politiikka ennakoi globaaleja muutoksia, myös vapaakau-
pan ja teknologisen kehityksen hyödyt jakautuvat paremmin. 

WORLD TRADE AGENDA 2017. ICC on julkistanut näkemyksensä ”A Wor-
ld Trade Agenda for The Buenos Aires Ministerial” Maailman kauppajärjes-
tö WTO:n tulevaksi agendaksi, josta on tarkoitus sopia WTO:n ministeriko-
kouksessa joulukuussa 2017 Buenos Airesissa. ICC korostaa WTO:n roolia 
lyhy ellä ja pitkällä aikavälillä kaupan pelisääntöjen kehittäjänä. Tavaroiden 
ja palveluiden kaupan sääntelyn ohella mukana ovat maatalous- ja kalas-
tustuet sekä investoinnit. Digitalisaation ICC uskoo muuttavan markkinoi-
ta ja niiden sääntelyä nopeammin kuin uskotaan. ICC Suomen maajohtaja 
Timo Vuori osallistuu WTO-ministerikokoukseen Suomen delegaation jä-
senenä. 
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Alexis Mourre

kanssa CSR-asioihin liittyvässä vai-
kuttamisessa ja hyvien käytäntöjen 
jakamisessa. 

Tietoyhteiskunta
EU-TIETOSUOJA. Jokainen yritys 
joutuu tarkasti arvioimaan, kuin-
ka EU:n yleinen tietosuoja-ase-
tus (GDPR) vaikuttaa 25.5.2018 
alkaen niiden tietosuojaan. ICC 
on vaatinut EU:n komissiota käy-
tännönläheisesti ohjeistamaan 
EU-maiden ja kolmansien maiden 
yrityksiä näiden käytännössä. Sa-
malla ICC on pitänyt tärkeänä, että 
koko EU-alueella yhdenmukaiste-
taan viranomaiskäytäntöjä. 

Teollis- ja tekijän-
oikeudet
IPR KIINASSA. ICC julkistaa sään-
nöllisin väliajoin eri maita ja mark-
kinoita koskevia IPR-katsauksia ICC 
Commission on IPR -toiminnan yh-
teydessä. Tuoreimmat katsaukset 
käsittelevät IPR-kehitystä Kiinassa. 
Raportin voi pyytää erikseen ICC 
Suomelta: icc@icc.fi. 

Markkinointi ja 
mainonta
ICC/ESOMAR. ICC ja ESOMAR ovat 
julkaisseet uudistetut ohjeet mark-
kinoinnin ja yhteiskunnallisen tut-
kimuksen käytäntöjä varten. En-
simmäisen kerran ohjeet julkaistiin 
jo vuonna 1976 ja sen jälkeen 1986, 
1994 ja 2007. Uudet ICC/ESOMAR 
-ohjeet ovat toistaiseksi saatavilla 
vain englanniksi. 

Kilpailu
ICC LENIENCY MANUAL. ICC on 
julkistanut kilpailuoikeuden yh-
denmukaisia toimintatapoja ko-
rostavan ohjeen, ICC Leniency Ma-
nual, joka pyrkii antamaan eväitä 
niin yrityksille kuin viranomaisille 
tehokkaiden, yhdenmukaisten ja 
oikeudenmukaisten kilpailumenet-
telyiden varmistamiseksi eri mai-
den kilpailuoikeus-prosesseissa. 

Toimitus ja sopi-
mukset
INCOTERMS 2020. ICC on käyn-
nistänyt Incoterms 2010 -toimitu-
sehtojen uudistamisen käytännön 
kokemusten pohjalta. Tavoitteena 
on saada uudet Incoterms 2020 
-toimitusehdot valmiiksi vuo-
teen 2019 mennessä. Incoterms 
2010 -toimitusehdot ovat käy-
tössä edelleen eikä mitään muu-
toksia yritysten sopimuksiin ole 
tarvetta toistaiseksi tehdä. ICC 
Suomi tiedottaa asiasta aikanaan. 
Lisätiedot:  timo.vuori@icc.fi. 

Verotus
EU:N DIGIVERO. ICC on huolestu-
nut EU:n digiveroehdotuksesta si-
sämarkkinoille. ICC pelkää kaksois-
verotusta ja kilpailun vääristymiä. 
ICC:n mielestä globaalin sähköisen 
liiketoiminnan pelisääntöjen on ol-
tava mahdollisimman kansainväli-
siä. Yksipuoliset verot heikentävät 
kansainvälisen verotuksen enna-
koitavuutta, korostaa ICC Taxation 
Commission puheenjohtaja, Sie-
mens AG:n verojohtaja Christian 
Kaeser. Hänen mukaansa erityisen 
huolestuttavia ovat ehdotukset 
liikevaihdosta riippuvaisesta ta-

Kestävä kauppa
MEGAHAASTEET. Lokakuussa jul-
kaistu kestävän kehityksen raportti 
Earth Security 2017 korostaa yritys-
ten kasvavaa roolia globaalien, so-
siaalisten ja ekologisten haasteiden 
voittamisessa. Yritysten olisi nykyis-
tä paremmin ja syvällisemmin arvi-
oitava liiketoimintansa yhteiskun-
nallisia vaikutuksia sekä karsittava 
haittavaikutuksia. Yritysten tulisi 
tunnistaa paremmin globaalit yh-
teiskunnalliset megahaasteet ja lii-
ketoimintakeinonsa auttaakseen 
niiden ratkaisemisessa. Earth Se-
curity 2017 -raportin julkistamisti-
laisuudessa ICC:n pääsihteeri John 
Danilovich totesi raportin tarjo-
avan selkeän analyyttisen suun-
nitelman yrityksille ja sijoittajille 
ymmärtää paremmin yritysten yh-
teiskunnallista roolia. 

GLOBAL COMPACT. Jokaisessa 
Pohjoismaassa ollaan luomassa 
omaa Global Compact -verkostoa, 
joka täydentäisi vuosittaista Global 
Compact Nordic -yhteistyötä. Suo-
messa Timo Vuori valmistelee asiaa 
yhdessä 63 suomalaisen Global 
Compact -yrityksen kanssa. Tavoit-
teena on luoda kevyt ja toimiva, ny-
kyisiä CSR-verkostoja hyödyntävä 
malli, jossa myös Global Compact 
-asiat ovat esillä. ICC Suomi jatkaa 
tiivistä yhteistyötä jäsenyritysten 

soitusverosta. Kaeser pelkää, että 
tämä rankaisisi myös eurooppalai-
sia yrityksiä ja torjuisi innovointia. 
Ehdotus digitaalisten liiketoimien 
lähdeverosta voi Kaeserin mukaan 
olla ristiriidassa kaksinkertaisen ve-
rotuksen perussopimusten kanssa, 
sillä niiden mukaan liikevoitto on 
verotettava vain siinä valtiossa, jos-
sa palvelun tarjoaja sijaitsee. 

Riitojenratkaisu
FAST TRACK. ICC:n äskettäin käyt-
töön ottama, nopeutettu välimies-
menettely kiinnostaa. Jo useita 
juttuja on käynnistetty viime kuu-
kausien aikana, toteaa ICC Inter-
national Court of Arbitrationin 
puheenjohtaja Alexis Mourre. En-
simmäiset jutut kattavat laajasti eri 
aloja: teollisuusteknologia, energia, 
lääkkeet, rahoitus ja hotellien kehit-
täminen. Välimiesmenettelyn paik-
ka vaihtelee Wienistä Hongkongiin, 
Singaporeen, Pariisiin ja Lontoo-
seen. Kaikissa prosesseissa on tois-
taiseksi toimittu yhdellä ainoalla 
välimiehellä. Mourren mielestä tä-
män uuden prosessin nopeus ja ku-
lusäästöt tulevat kasvattamaan sen 
kiinnostusta riidanratkaisussa. 
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ICC julkaisut
ICC julkaisee yrityksille suunnattuja sopimusmalleja, ohjeita ja suosituksia 
kansainvälisen kaupan käytäntöihin.

Näihin voi tutustua osoitteessa icckauppa.fi. ICC-julkaisuiden myynnistä ja 
markkinoinnista vastaa Keskuskauppakamarin Palvelu Oy.

ICC AGENDA 2018
ICC Suomessa 2018
12.6. Kevätkokous
4.12. Syyskokous 
Koulutustapahtumat julkaistaan
osoitteessa: www.icc.fi

ICC EVENTS 2018
www.iccwbo.org

TILAUKSET JA LISÄTIEDOT:
www.icckauppa.fi 
email: tilaukset@chamber.fi 
puh. (09) 4242 6276

INCOTERMS® 2010
Incoterms® 2010 -sääntökirjassa otetaan huomioon kaupankäynnin vii-
meaikainen kehitys. Yhdentoista Incoterms®-säännön lisäksi teos sisäl-
tää grafiikkaa ja perusteellista ohjausta sääntöjen käyttöön liittyen. In-
coterms® 2010 -sääntökirja on käännetty yli 30 kielelle.

DRAFTING AND NEGOTIATING INTERNA-
TIONAL COMMERCIAL CONTRACTS
Drafting and Negotiating International Commer-
cial Contracts -julkaisu on tarpeellinen työkalu 
niin ammatinharjoittajille kuin opiskelijoille, jot-
ka haluavat ymmärtää tärkeimmät aspektit kan-
sainvälisistä sopimuksista.

Sisältää kuvauksen kansainvälisiä sopimuksia 
ohjaavista periaatteista, käytänteet hyvän sopi-
muksen laatimiseksi, vinkkejä neuvotteluproses-
siin ja ohjeita mm. mallisopimusten ja Incoterms 
2010® -ehtojen käyttöön. Mukana myös monia 
käytännön esimerkkejä.

Uusi, vuonna 2017 ilmestynyt painos.

BUSINESS GUIDE TO TRADE AND 
INVESTMENT
Business Guide to Trade and Investment on kak-
siosainen julkaisusarja, jonka ensimmäinen osa 
käsittelee kansainvälistä kauppaa. Toinen, inves-
tointeja käsittelevä osa ilmestyy vuonna 2018.
Tämä ensimmäinen osa käsittelee kansainväli-
seen tavaroiden ja palveluiden kauppaan liitty-
viä sääntöjä ja ohjeita liiketaloudellisesta näkö-
kulmasta.

MAKING MONEY WITH 
INCOTERMS® 2010
Tuonti- ja vientineuvotteluissa tärkein keskus-
teltava asia on omistussuhteen siirtyminen ta-
varan kuljetuksen aikana. Tässä Making Money 
with Incoterms® 2010 – Strategic use of Inco-
terms® Rules in Purchases and Sales -julkaisussa 
esitellään neuvottelustrategioita ja -taktiikoita 
juuri tähän ongelmaan sekä ostajan että myy-
jän näkökulmasta.

UUTTA!

-30%
INCOTERMS 2010 
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