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HALLITUKSILLA 
MUUTOSVASTUU
WTO:n pääjohtaja Roberto Azevêdo vieraili Suomessa 23.3.2017. 
Hän puhui ICC Suomen 90-vuotistilaisuudessa sekä tapasi päämi-
nisteri Juha Sipilän ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai 
Mykkäsen. Lisäksi hän keskusteli yrityselämän ja muiden sidosryh-
mien edustajien kanssa.

Pääjohtaja Azevêdon mukaan kauppa ei ole syypää eikä ratkai-
sukaan kaikkeen. Teollisten työpaikkojen katoaminen länsimaissa 
johtuu rakennemuutoksesta. Muutokseen sopeutuminen vaatii jär-
kevää politiikkaa työelämä ja koulutus mukaan lukien. Maan halli-
tuksilla on vastuu muutosjohtajuudesta, muistutti Azevêdo. Protek-
tionismi ei palauta työpaikkoja takaisin. Uutta työtä syntyy uusiin 
tarpeisiin. Vapaakauppa ja markkinatalous ovat tehokkaimpia kei-
noja jakaa osaamista ja teknologiaa eri maiden kesken, korosti Aze-
vêdo. 

World Chambers 
Congress 2017
Kauppakamarien edustajat eri puo-
lilta maailmaa kokoava, joka toinen 
vuosi pidettävä kongressi järjes-
tetään 19.-21.9.2017 Sydneyssä. 
Kongressi on avoin myös suomalai-
sille kauppakamarien ja ICC:n jäsen-
yrityksille.
worldchamberscongress.com

Vapaakauppa 
alkaa kotimarkki-
noilta
Protektionismi haastaa Suomen 
talouskasvua, korosti ICC Suomen 
puheenjohtaja Jussi Pesonen 
ICC Suomen 90-vuotistilaisuudes-
sa Helsingissä 23.3.2017. Suomen 
vientivetoinen talous pärjää vain, 
jos rajat ovat kaupalle avoimet ja 
kilpailu käydään terveellä pohjalla, 
totesi Pesonen. Avoin markkinata-
lous pitää toimia myös kotimaassa. 
Suomessa on oltava herkkyys luo-
da yrityksille symmetrisemmät toi-
mintaedellytykset kilpailijamaiden 
kanssa, muistutti Pesonen. 

ICC 2017
ICC Suomen valtuuskunnan ke-
vätkokous pidetään 31.5.2017 
ja syyskokous 1.12.2017 yhdes-
sä Keskuskauppakamarin val-
tuuskunnan kokousten kanssa. 
Kevätkokouksen vieraana on ul-
komaankauppa- ja kehitysminis-
teri Kai Mykkänen. Teema Suomi 
Trumpin ja Brexitin maailmassa. 
Lisätiedot: icc@icc.fi. 

KAUPAN SYKKEESSÄ.
Vuonna 1927 nuoren Suomen 
tasavallan kansainvälistymistä 
edistääkseen keskeiset järjestöt 
Keskuskauppakamarin johdolla 
päättivät hakea vuonna 1919 Pa-
riisiin perustetun Kansainvälisen 
kauppakamarin ICC:n jäsenyyt-
tä. Ensimmäiset yritysjäsenet 
olivat Fiskars, Kesko, Machi-
nery, SOK, Strömberg, Stock-
mann ja Wärtsilä. Hienoa, että 
tänään nämä yritykset ovat yhä 
maan johtavia yrityksiä, Ström-
berg toki ABB:n osana. Ja kasva-
vaa huolta yhä kannetaan kau-
pan vapaudesta sekä yritysten 
kansainvälistymistä. Maailman-
taloudessa myllerryksessä jot-
kut asiat muuttuvat hitaammin. 
Jopa 90 vuotta voi olla ”lyhyt 
kvartaali”. Historia on kuitenkin 
osoittanut, että markkinoiden 
avoimuus on keino vahvistaa 
kauppaa, kasvua ja hyvinvointia. 
Merkantilismin, nationalismin ja 
populismin näytöt ovat kehnot. 

Timo Vuori, 
maajohtaja
ICC Suomi

Pääministeri Juha Sipilä tapasi pääjohtaja Roberto Azevêdon.

KUVA: VNK
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Kauppa ja investoinnit
TALOUSODOTUKSET VAHVISTUNEET. Maailmantalouden näkymät ovat 
vahvistuneet, osoitti huhtikuussa julkaistu Ifo World Economic Survey -ky-
sely. Yritysasiantuntijat ennustavat maailmanlaajuisesti 4 % kasvua, elleivät 
poliittiset epävarmuudet tuo hiekkaa talouden rattaisiin. Suomi on pitkästä 
aikaa noussut Ifo-selvityksessä toipuvien talouksien joukkoon. Lisätiedot: 
ifo.de. 

WORLD TRADE AGENDA 2017. 
ICC julkisti maaliskuussa Lontoos-
sa näkemyksensä ”A World Trade 
Agenda for The Buenos Aires Mi-
nisterial” Maailman kauppajärjestö 
WTO:n tulevaksi agendaksi, josta 
on tarkoitus sopia WTO:n ministe-
rikokouksessa joulukuussa 2017 
Buenos Airesissa. ICC korostaa 
WTO:n roolia lyhyellä ja pitkällä ai-
kavälillä kaupan pelisääntöjen ke-
hittäjänä. Tavaroiden ja palveluiden 
kaupan sääntelyn ohella mukana 
ovat maatalous- ja kalastustuet se-
kä investoinnit. Digitalisaation ICC 
uskoo muuttavan markkinoita ja 
niiden sääntelyä nopeammin kuin 
uskotaan. 

TRADE FACILITATION. Tullaus- ja kauppamenettelyitä helpottava WTO-so-
pimus astui voimaan 22.2.2017, neljä vuotta sen Balilla solmimisen jälkeen. 
Sopimus karsii turhia asiakirjavaatimuksia ja nopeuttaa tullausmenettelyitä 
maailmanlaajuisesti. ICC:n arvion mukaan sopimus keventää tavaran tulla-
ukseen liittyviä kuluja jopa 10-15 % tavaran arvosta, mikä on huomattava 
hintakilpailuetu markkinoilla. 

Kilpailu
NEW TRENDS IN GLOBAL COMPETITION POLICY. ICC yhdessä IBA:n 
ja Maailmanpankin kanssa järjestivät 9.5.2017 Portossa kansainvälisen 
kongressin, jonka teemana kilpailupolitiikan trendit. Alustajina muun muas-
sa EU:n komission kilpailuasioiden pääjohtaja Johannes Laitenberger ja 
Saksan Bundeskartellamtin pääjohtaja Andreas Mundt. 

Verotus
ICC TAX PRINCIPLES FOR MULTINATIONAL BUSINESSES. ICC julkisti 
suosituksen yritysten kansainvälisistä verojärjestelyistä. Suosituksessa ko-
rostetaan verolakien ennakoitavuutta ja verotuksen läpinäkyvyyttä, mutta 
myös valtioiden velvoitteita luoda uskottavia ja johdonmukaisia verotus-
käytäntöjä. Verokilpailun nimissä valtiot luovat verokannustimia, jotka vää-
ristävät verotusta. Yritysten kannalta olennaista on lakien selkeys ja tehokas 
veroriitojen ratkaisu. 

Markkinointi ja mainonta
ICC/ESOMAR. ICC ja ESOMAR ovat julkaisseet uudistetut ohjeet markki-
noinnin ja yhteiskunnallisen tutkimuksen käytäntöjä varten. Ensimmäisen 
kerran ohjeet julkaistiin jo vuonna 1976 ja sen jälkeen1986, 1994 ja 2007. 
Uudet ICC/ESOMAR -ohjeet ovat toistaiseksi saatavilla vain englanniksi. 

Rahoitus
KAUPAN RAHOITUS 2017
Vientiyritysten ICC Trade Finance 
-ryhmä ja pankkien ICC Banking 
-ryhmä pitivät yhteisen kokouksen-
sa maaliskuussa puheenjohtajien 
Matti Malminen (Konecranes) ja 
Antti Niemelä (OP) johdolla. Esillä 
olivat eri maihin liittyviä haastei-
ta sekä yritysten ja pankkien ko-
kemukset. Samoin keskusteltiin 
digitalisaatiosta ja UCP-sääntöjen 
uudistamistarpeesta. Vientiyrityk-
set ja pankit kokoontuvat ICC-ko-
kouksiin pari kertaa vuodessa. 
Lisätiedot: timo.vuori@icc.fi.  

CASE IRAN
ICC Suomen johdolla on selvitetty 
vientiyritysten ja pankkien näke-
myksiä Iranin kaupan rahoitushaas-
teista. Kansainväliset säännökset ja 
rahanpesulait rajoittavat pankki-
en mahdollisuutta osallistua Iranin 
kaupan rahoitukseen, jos kaupan 
osapuolista ei saada uskottavaa 
selvitystä. Parhaillaan selvitetään 
yhteistyössä ulkoministeriön ja Fin-
nveran sekä Suomen Pankin kanssa 
keinoja auttaa pankkeja ja vientiyri-
tyksiä riittävien valmiuksien luomi-
seksi myös Iranin kaupan rahoitta-
miseen. 

Vientiyritykset ja pankit keskustelivat asiasta myös 28.4.2017 Helsin-
gissä ICC-tilaisuudessa Iranin varaulkoministeri Majid Takht Ravanchin 
kanssa. Ministeri uskoi että ongelmien ratkeavan yhteistyöllä.

Matti Malminen

Antti Niemelä

TRADE FINANCE PRINCIPLES
ICC on yhdessä Wolfsberg -ryhmän 
ja Bankers Associationin kanssa 
päivittänyt kaupan rahoituksen ris-
kienhallintaa käsittelevät Trade Fi-
nance Principles -ohjeensa.
Ohjeet löytävät: iccwbo.org. 
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Riitojenratkaisu
ICC COURT - FESSAS & MOURA 
ICC:n välitystuomioistuimen uudek-
si pääsihteeriksi on valittu Alexan-
der Fessas ja apulaispääsihteeriksi 
Ana Serra e Moura. Fessas vierailee 
Helsingissä 18.5.2017 Helsinki Inter-
national Arbitration Day 2017 –ta-
pahtumassa. Lisäksi Fessas esittelee 
19.5.2017 ICC:n uudistettu-ja sääntö-
jä ICC Suomen aamutilaisuudessa. Li-
sätiedot www.hiad.fi

SAARIKIVI YAF-EDUSTAJAKSI ICC 
on nimennyt suomalainen asianajaja 
Aapo Saarikiven (Roschier) yhdeksi 
40 ICC Young Arbitrators Forum edus-
tajaksi vuosiksi 2017-2019. Näiden 
ICC YAF-edustajien tehtävänä on ke-
hittää kansainvälistä vuorovaikutusta 
ja yhteistyötä ICC:n välimiesmenette-
lyssä. 

Kestävä kauppa
KESTÄVÄ ON KANNATTAVAA. Yksityisen ja julkisen sektorin edustajis-
ta muodostettu Business & Sustainable Development Commission, BSDC 
kertoo tuoreessa raportissaan ”Better Business”, että kestävän liiketoimin-
tamallit voivat luoda jopa 380 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2030 
mennessä.

Yli 35 yritysjohtajasta ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttajasta koostuva 
BCSD muistuttaa, että kestävään liiketoimintaan perustuvien markkinoiden 
on mahdollista kasvaa kaksi tai kolme kertaa nopeammin kuin keskimäärin 
BKT seuraavien viiden vuoden aikana. BSDC:n jäsenenä toimiva ICC:n pää-
sihteeri John Danilovich muistuttaa, että ”sustainability” on digitalisaation 
ohella kasvun merkittävin moottori. Useat yritykset ovatkin omaksuneet 
sen keskeiseksi osaksi liiketoiminnan strategiaa.

GLOBAL COMPACT NORDIC. Pohjoismaisten Global Compact 
-yritysten Global Compact Nordic Network -tilaisuus pidettiin 8.-
9.5.2017 Göteborgissa. Yli 200 yritysedustajaa eri Pohjoismaista ko-
koavan tilaisuuden keskeinen teema oli yritysten rooli muutoksessa. 
Lisätiedot: gcnordic.net. 

Tietoyhteiskunta
EU-TIETOSUOJAAN SELVENNYSTÄ. Jokainen yritys joutuu tarkasti arvi-
oimaan, kuinka EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) vaikuttaa 25.5.2018 
alkaen niiden tietosuojaan. ICC on vaatinut EU:n komissiota käytännönlä-
heisesti ohjeistamaan EU-maiden ja kolmansien maiden yrityksiä näiden 
käytännössä. Samalla ICC on pitänyt tärkeänä että koko EU-alueella yhden-
mukaistetaan viranomaiskäytäntöjä. 

Teollis- ja tekijänoikeudet
IPR INTIASSA JA KIINASSA. ICC julkistaa säännöllisin väliajoin eri maita 
ja markkinoita koskevia IPR-katsauksia ICC Commission on IPR -toiminnan 
yhteydessä. Tuoreimmat katsaukset käsittelevät IPR-kehitystä Intiassa ja Kii-
nassa. Raportti voi pyytää erikseen ICC Suomelta: icc@icc.fi. 

Toimitus ja sopimukset
INCOTERMS 2020. ICC on käynnistänyt Incoterms 2010 –toimitusehtojen 
uudistamisen käytännön kokemusten pohjalta. Tavoitteena on saada uudet 
Incoterms 2020 -toimitusehdot valmiiksi vuoteen 2019 mennessä. Vuoden 
2017 aikana ICC järjestää eri tahojen kuulemisia uudistamistarpeesta, Suo-
messa sellainen pidettiin tammikuussa 2017 ICC Suomen toimesta. Inco-
terms 2010 -toimitusehdot ovat käytössä edelleen eikä mitään muutoksia 
yritysten sopimuksiin ole tarvetta tehdä. ICC Suomi tiedottaa asiasta aika-
naan. Lisätiedot: timo.vuori@icc.fi.

KONTTIEN PUNNITUS. SOLAS VGM-punnitusten aiheuttamien toimen-
piteiden ja kustannusten jakaantuminen myyjän ja ostajan kesken eri 
Incoterms-toimitusehtojen mukaan on noussut esille sen jälkeen, kun 
kansainväliset SOLAS-määräykset tulivat voimaan 1.7.2016. ICC Suomen In-
coterms-asiantuntijaryhmä käsittele asiaan yksinomaan Incoterms-ehtojen 
pohjalta ja antoi tulkintasuosituksensa, joka on julkaisu osoitteessa: icc.fi. 

Aapo Saarikivi

ENNÄTYSVUOSI. Vuosi 2016 oli 
ennätysvuosi ICC:n välimiesme-
nettelyssä: toiseksi korkein uusien 
tapausten määrä 966 kpl ICC:n his-
toriassa. Osapuolia jutuissa oli 3099 
yhteensä 137 maasta. Eniten kas-
voi Aasian, Afrikan ja Latinalaisen 
Amerikan markkinoiden merkitys. 
ICC on maailman johtava välimies-
menettelyinstituutti. 
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ICC julkaisut
ICC julkaisee yrityksille suunnattuja sopimusmalleja, ohjeita ja suosituksia 
kansainvälisen kaupan käytäntöihin.

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

ICC AGENDA 2017
ICC Suomessa 2017
31.5 Kevätkokous
1.12. Syyskokous 
Koulutustapahtumat julkaistaan
osoitteessa: www.icc.fi

WORLDWIDE ICC EVENTS 2017
www.iccwbo.org

TILAUKSET JA LISÄTIEDOT:
www.icckauppa.fi 
email: tilaukset@chamber.fi 
puh. (09) 4242 6203

ICC GUIDE ON TRANSPORT AND 
INCOTERMS 2010 RULES
kattaa jokaisen Incoterms-säännön kahdelta eri 
kantilta; tilanteessa, jossa ostaja on vastuussa kul-
jetuksesta sekä tilanteen, jossa myyjä on vastuussa 
kuljetuksesta. Tämä julkaisu sisältää myös koko eng-
lanninkielisen Incotersm® 2010-julkaisun tekstin.

ICC MODEL CONTRACT CONSORTIUM 
AGREEMENT
ICC Model Contract Consortium Agreement -malli-
sopimus auttaa löytämään jokaista osapuolta miel-
lyttävän lopputuloksen ottaen huomioon kaikkien 
tarpeet päätöksenteossa. Malli selkeyttää resurssien 
ja riskien allokointia sekä sisällyttää nopean riidan-
ratkaisun.

MEDIATION PRACTICE
Mediation Practice 8 Cultures, 16 Cases, 128 Creative 
Solutions – julkaisussa kokeneet, eri kansallisuutta 
sekä taustaa edustavat välimiesmenettelyammatti-
laiset käyvät keskustelua, sekä samalla jakavat ideoi-
taan ja oivalluksiaan kansainvälisistä jutuistaan.

INCOTERMS® 2010
Incoterms® 2010 -sääntökirjassa 
otetaan huomioon kaupankäynnin 
viimeaikainen kehitys. Yhdentois-
ta Incoterms®-säännön lisäksi teos 
sisältää grafiikkaa ja perusteellista 
ohjausta sääntöjen käyttöön liit-
tyen. Incoterms® 2010 -sääntökirja 
on käännetty yli 30 kielelle.

AGREED! NEGOTIATION/MEDIATION 
IN THE 21ST CENTURY
Sovittelua käytetään tilanteissa, jossa neuvot-
telut ovat johtaneet umpikujaan. AGREED! Ne-
gotiation/mediation in the 21st century -julkai-
sussa selitetään, miten sovittelua voi käyttää 
tehokkaasti sopimusten neuvotteluissa sekä 
riitatilanteiden ratkaisemisessa.

ADDRESSING ISSUES OF CORRUPTION 
IN COMMERCIAL AND INVESTMENT 
ARBITRATION
Korruptio on eräs vaikeimmista asioista, joita 
kansainväliset riitelijät joutuvat kohtaamaan. 
Addressing Issues of Corruption in Commercial 
and Investment Arbitration – julkaisu käsittelee 
tätä vaikeaa aihetta systemaattisesti. Julkaisus-
sa on tasapainossa teoreettiset sekä pragmaat-
tiset näkökohdat ja erittelee kaupallisen sekä si-
joitusarbitraation.

UUTTA!

-20%
INCOTERMS 2010 

SUOMI-ENGLANTI VERSIO
68,00 € ICC JÄSENILLE

KESÄTARJOUS
1.6.-31.8.2017


