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AMERIKAN RAITILTA
EU-USA-Kiina -kauppa oli laajasti esillä helmikuussa Washingtonissa ministeri Anne-Mari Virolaisen tavatessa yritysedustajien kera
kauppaministeri Wilbur J. Rossin ja presidentin neuvonantaja Kelly
Ann Shawin. Amerikan etu leimaa nyt vahvasti maan kauppapolitiikkaa. Se haluaa työpaikkoja ja investointeja – hinnalla millä hyvänsä. Kiina koetaan vapaamatkustajaksi, joka pitää saada kuriin. Silläkin uhalla, että amerikkalaisyritysten kaupankäynti Kiinan kanssa
kärsisi. USA:n kauppakamarin Euroopan johtaja Garrett Workman
kuitenkin korosti erillisessä yritystapaamisessa tarvetta kehittää
transatlanttista kauppasuhdetta sekä karsia yhä turhia kaupanesteitä. Vaikka TTIP-neuvottelut ovat kuolleet, niin EU ja USA ovat valmistelemassa teollisuustuotteiden tulleja ja sääntelyä koskevia uusia kauppaneuvotteluita.

ICC Genevessä

Vuori, Virolainen ja Workman

Kiitos
digitekijöille
Viennin rahoituksen digitalisaation
eteen toimineet OP-ryhmän Saila Alapiha, Nokian Jari Hänninen
ja SEB:n Harri Rantanen palkittiin
2.4.2019 ICC Trade & Finance 2019
-päivän yhteydessä. Palkitut ovat
tehneet työtä yritysten ja pankkien rohkaisemiseksi kehittämään digitaalisia ratkaisuita vientikaupan
rahoituksen tarpeisiin. Kiitospuheenvuorossaan Nokian Jari Hänninen muistutti, että vain muutokseen varautuva yritys voi pärjätä
jatkossa. Hännisen mukaan oikeilla digiratkaisuilla Suomessa vientiyritykset ja pankit voivat kehittää
tuottavuuttansa, kilpailukykyään
sekä kaupallista menestystä.

Hänninen, Alapiha ja Rantanen

Incoterms 2020
Maailmanlaajuisesti viennissä
ja tuonnissa käytetyt Incoterms
2010-toimitusehdot ovat uudistumassa. Uudet Incoterms 2020 -ehdot julkaistaan kansainvälisesti syksyllä 2019 ja esitellään Suomessakin
ensimmäisen kerran 18.9.2019 Helsingissä pidettävässä ICC-tilaisuudessa. Uudet toimitusehdot suositetaan otettavaksi 1.1.2020 jälkeen
tehtäviin kauppasopimuksiin. Julkisuudessa on ollut virheellistä tietoa uusien ehtojen sisällöstä, joten
tarkemmat tiedot voi tarkistaa ICC
Suomelta.

ICC:n uusi pääsihteeri australialainen John Denton on käynnistänyt
sihteeristönsä kanssa ICC:n kansainvälisen toiminnan ja toimintamallin
uudistamisen. Tämä näkyy jo eri tavoin ICC:n asiantuntijaryhmien, ICC
Commissions, työssä. Tavoitteena
on lisätä teemakohtaista vuorovaikutusta, fokusoida vaikuttamistyötä ja tehostaa asiantuntijavalmistelua. Uutena käsitteenä on tullut
toimintaan ”Knowledge Sharing
Sessions”, joissa valmistellaan
asioita yli työryhmien rajojen. ICC
Suomi seuraa kehitystä ja tulee tarvittaessa järjestämään kotimaisia
valmistelukokouksia yritysedustajille asiasta.

Uudistuva ICC
Kontakti Genevessä. Australialainen
diplomaatti Crispin Conroy on nimetty ICC-edustajaksi Geneveen,
vastuulla YK ja WTO-yhteistyö Genevessä toimivien organisaatioiden kanssa. Crispin on toiminut
yli 25 vuotta kansainvälisenä diplomaatti muun muassa lähettiläänä Nepalissa ja Chilessä sekä kaupallisena edustajana Latinalaisessa
Amerikassa ja Euroopassa. Conroy
on myös ICC Suomen ja sen jäsenyritysten käytettävissä.

Crispin Conroy

Timo Vuori,
maajohtaja
ICC Suomi

Eurooppa ja Suomi saavat kevään aikana uudet poliittiset
päättäjät. He joutuvat toimimana aivan eri tilanteessa kuin
heidän edeltäjänsä 4-5 vuotta
sitten. Talouskasvu on maailmanlaajuisesti rauhoittumassa,
populismi ja nationalismi nousussa sekä terrorismi yhä läsnä.
EU:n olisi vahvistettava poliittista ja taloudellista asemaan
globaalissa kilpailussa USA:n ja
Kiinan paineessa. Suomen olisi
jatkettava määrätietoisia toimia
yhteiskunnan uudistamiseksi
myös tuleviin haasteisiin. EU:n ja
Suomen on uskallettava vahvistaa talouden dynamiikkaa – EU:n
sisämarkkinoiden ja Suomen
kotimarkkinoiden kilpailunrajoituksia karsimalla. Vain täten,
kasvavien ja pärjäävien yritysten kautta voidaan luoda työpaikkoja, jotka vahvistavat myös
kansalaisten turvallisuuden tunnetta. EU ja Suomi eivät pärjää
rajoja sulkemalla, mutta toki
niilläkin on oikeus odottaa, että
muut kauppakumppanit toimivat tasavertaisista lähtökohdista
terveen kilpailun nimissä. Siksi
vapaan, mutta reilun kaupan ja
terveen kilpailun eteen kannattaa nyt toimia.
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kauppajärjestö JETRO järjestivät
kansainvälisen kokouksen 9.4.2019
Tokiossa. G20 puheenjohtajamaa
Japani korosti tarvetta edistää kansainvälisen kaupan faktapohjaista
ymmärtämistä, markkinoita vääristävien kauppatoimien kitkemistä sekä WTO:n uudistamista. ICC:n
pääsihteeri John Denton muistutti, että kauppakiistojen ratkaisijana
WTO on tärkeä myös yrityselämälle. Samoin hän korosti, että kauppapolitiikan hyödyt voivat jäädä
kansallisesti saavuttamatta, koska
kansallinen politiikka ei siitä tue.
www.globaldialogueontrade.org

Rahoitus
ICC Trade Finance: Malminen, Niemelä, Hänninen, Toikka

Kauppakamarit

Brexit

KOHTAAMISIA RIOSSA. Lähes 1000 kauppakamarien edustajaa yli 100 maasta, eri puolilta maailmaa kokoontuvat jälleen
Rio de Janeirossa 12-14.6.2019 pidettävään ICC World Chambers
Congress -tapahtumaan. Kongressissa ovat esillä ajankohtaiset
kansainvälistä taloutta koskevat
teemat sekä kauppakamarien toiminnan kehittäminen. Kongressi
on avoin kaikille yrityksille sekä ICC:n ja kauppakamarin luottamushenkilöille ja toimivalle johdolle.
Lisätietoja: timo.vuori@icc.fi.

ERO SIIRTYI TAAS. EU antoi äskettäin Britannialle 31.10.2019 asti
jatkoaikaa hyväksyä Brexit-erosopimus. Tämä ei poistanut kovan Brexitin riskiä. Britannian ero EU:sta ilman erosopimusta ja siirtymäaikaa
voi edelleen tapahtua hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Suomalaisyritysten on syytä yhä varautua eri
Brexit-vaihtoehtoihin. Britannian
hyväksyessä 31.10.2019 mennessä
erosopimuksen kova Brexit ei toteudu, vaan kauppa jatkuisi EU-sisämarkkinasäännöillä ainakin
31.12.2020 asti, mahdollisesti pidempään. Britannian eron katsottaisiin alkavan seuraavan kuukauden
1. päivänä siirtymäajalla. Samalla
EU ja Britannia alkavat uudet neuvottelut tulevan suhteen sisällöstä.
Lisätietoja www.kauppakamari.fi.

Kilpailu
UUDET VETÄJÄT. ICC Commission on Competition on saanut
kaksi uutta varapuheenjohtajaa Jennifer Patterson, Partner, Arnold
& Porter (US) ja Cecil S. Chung,
Head of International Antitrust,
Yulchon (Korea). Varsinaisena puheenjohtajana jatkaa Paul Lugard
(Hollanti) ja varapuheenjohtajina
Anne Riley (UK) ja Patrick Hubert
(Ranska). ICC Commission pitää
seuraavan kokouksensa Kolumbiassa toukokuussa kilpailuviranomaisten ICN-verkoston kokouksen yhteydessä. Vuosittaista tapaamista
Euroopan komission edustajien
kanssa ei ole vielä vahvistettu.

TRADE FINANCE. Yli 60 vientiyritysten ja pankkien asiantuntijaa pohtivat 2.4.2019 Helsingissä vuosittaisessa ICC Trade Finance -päivässä
vientikaupan rahoituksen haasteita. Talouskasvun hiipuminen ja erilaiset poliittiset riskit luovat uusia
haasteita yritysten riskienhallintaan,
mutta toisaalta digitalisaatio avaa
uusia mahdollisuuksia hakea kilpailuetua viennille korostivat päivässä
puhuneet asiantuntijat. Vientikaupan rahoitushaasteita puhuivat mm
Finnveran Jussi Haarasilta, Credit
Agricole CIB:n Mika Kursukangas
ja Wärtsilän Tuomas Haapakoski.
Digitalisaatiota pohtivat OP:n Antti
Niemelän ja Nordean Petri Karhapään kanssa Nokian Jari Hänninen
ja Valmetin Marika Toikka. Trade
compliance -haasteita valottivat Konecranesin Matti Malminen ja Metson Elisa Erkkilä. Keskeinen viesti
oli, että myös vaikeampina aikoina rahoitusratkaisuille voidaan edesauttaa
vientikauppojen syntymistä.

Kauppa ja
investoinnit
Trade Dialogue. Maailman kauppajärjestö WTO ja ICC on käynnistäneet yhteisen sidosryhmädialogin
Global Dialogue on Trade, jossa
avoimessa sidosryhmädialogissa
julkisten ja yksityisten toimijoiden
kesken sparrataan keinosta kehittää maailman kauppa ja sen sääntelyä. ICC ja Japanin ulkomaan-

USA:n kauppaministeri Wilbur Ross

Verotus
DIGIVEROT. Digitaalisten palveluiden verotuksesta syntyy melkoinen tilkkutäkki, jos eri maat sorvaavat digiverojaan. ICC on suositellut
muun muassa EU:lle, että toimenpiteet kehitetään kansainvälisten
verosääntöjen perusteella, tavoitteena yhdenmukaistaa maailmanlaajuisesti veroperusteita. Kevään
aikana ICC jatkanut työtä, jossa julkisten ja yksityisten veroasiantuntijoiden ryhmän selvittää tavoitetta
vähentää yritysten verotaakkaa ja
samalla helpottaa maakohtaisten
verojen keräämistä. Tavoitteena on
laatia yhteinen tiekartta tulevia verolinjauksia ja kansallista sääntelyä
varten.

Maailmantalous
IFO. Maailmantalouden uskotaan
olevan piristymässä, osoittaa tuore huhtikuussa tehty maailmanlaajuinen Ifo World Economic
Survey -suhdannekysely. Saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen mukaan
myös euroalueella suhdanneodotukset ovat muuttuneet myönteisimmiksi. Ifo-indikaattorit ovat parantuneet selvästi vuoden tauon
jälkeen. Ifo ennustaakin maailmantalouden kasvun kuluvana vuonna
olevan 3,4 prosenttia ja euroalueen
1,3 prosenttia. Tämä tietää hyvää
Suomen viennille.

Yritysvastuu
IHMISOIKEUDET. Suomessa
ICC:n yritysvastuuryhmä on pitänyt
kevään aikana jo kaksi kokousta,
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set tekijänoikeusmuutokset. Katsaus on toimitettu ICC Commission
on IPR -jäsenille. Asiasta kiinnostuneet ICC Suomen jäsenorganisaatioiden edustajat voivat tiedustella
katsausta sähköisesti: icc@icc.fi.

Markkinointi ja
mainonta

Heidi Hautala

joissa on keskusteltu yli 20 yritysedustajan voimin ajankohtaisista
yritysvastuuhankkeista. EU:n toimet kestävän rahoituksen sääntelyssä sekä Suomessa virinnyt keskustelu yritysvastuulain tarpeesta
ovat olleet esillä. Erityisesti yritysten vastuu ihmisoikeuksista hankintaverkostoissa on herättänyt
vilkasta keskustelua. Yritysten mukaan on vaikeata kansallisen lain
keinoin pyrkiä yksiselitteisesti ja
selkeästi määrittelemään yrityksen vastuuta hankintaverkostoissa
ja erityisesti vaikutusvaltaa kumppaneiden keskuudessa. Ryhmän
kokouksessa vieraillut Euroopan
parlamentin jäsen Heidi Hautala
korosti, että myös EU-tasolla asiaa
aletaan selvittämään, koska muutamissa EU-maissa on jo olemassa
olevaa sääntelyä. Yhdenmukaisuuden nimissä EU-tason ratkaisut olisivat perustellumpia kuin kansalliset ratkaisut.

Tietoyhteiskunta
E-COMMERCE. Sähköisen kaupan neuvottelut ovat alkamassa
WTO:ssa. Suomessa ulkoministeriö
kerää tietoa suomalaistoimijoiden
neuvotteluprioriteeteista. Yhteensä 76 WTO-jäsenmaata neuvottelevat sähköisestä kaupasta WTO:ssa,
ensimmäinen kierros on tarkoitus
järjestää toukokuussa. Jäsenmaat
antoivat julistuksen neuvottelujen

aloittamisesta Maailman talousfoorumissa tammikuussa 2019.
Neuvottelujen aloittamista varten
WTO:ssa käytiin valmistelevia keskusteluja vuoden 2018 aikana. Keskustelujen tavoitteena oli kartoittaa
mahdollisia neuvotteluaiheita. EU
esitti keskustelujen puitteissa kaksi
temaattista paperia; toisen mahdollisista neuvotteluaiheista ja toisen
televiestintää koskevan referenssipaperin päivittämisestä.

PELISÄÄNNÖT. ICC on uudistanut mainonnan ja markkinoinnin
kansainväliset säännöt, jotka ovat
maailmaalaajuisesti alan itsesääntelyn perustana. Uusissa säännöissä keskeiset muutokset koskevat
digitalisuutta osana markkinointia
ja mainontaa. ICC Advertising and
Marketing Communications Codes on käännetty myös suomeksi ja otetaan osaksi kansallista itsesääntelyä keväällä 2019. Uusien
sääntöjen esittelytilaisuus pidettiin
2.4.2019 Helsingissä, jossa asiasta
alustivat Mainonnan eettisen neuvoston pääsihteeri Paula Paloranta, Mainonnan neuvottelukunnan
puheenjohtaja Jari Perko sekä kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.
Asiantuntijat korostivat modernin
itsesääntelyn tärkeyttä kansallista
sääntelyä täydentävänä ja tukevana välineenä.

SUOMI-RYHMÄT. Uudistunut
ICC Arbitration -seurantaryhmä
aloitti maaliskuussa työskentelynsä uuden puheenjohtajan, asianajaja Marko Hentusen (Castren &
Snellman) johdolla. Kokouksessa
valmisteltiin Suomen kannat ICC:n
ajankohtaisiin kv. hankkeisiin sekä
sovittiin kansallisista jatkotoimista.
Tavoitteena kerran vuodessa pitää
laajempi ICC Arbitration Roundtable -keskustelu sekä mahdollinen Young Arbitrators -tilaisuus.
Suomelle tulevat ICC-välimiesten
nimeämispyynnöt valmistellaan
erillisessä nimitysryhmässä, jossa
mukana puheenjohtajana Timo
Vuori sekä jäseniä ICC Court-jäsen
Petri Taivalkoski sekä FAI:n pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir.

Marko Hentunen

Toimitus ja
sopimukset
ICC MODEL B2C ONLINE SALE
CONDITIONS. ICC valmistelee parhaillaan uutta sopimusmallia koskien kuluttajille globaalisti tarjottavia
verkkokaupan palveluita. Tavoitteena on luoda malli, jonka avulla vältettäisiin kansallisiin lakeihin
liittyvien erojen aiheuttavat riskit
kuluttajille ja yrityksille. Sopimusmalli valmistuneen syksyllä 2019.

Teollis- ja
tekijänoikeudet
TEKIJÄNOIKEUDET. ICC on julkistanut Global Copyright Development -ajankohtaiskatsauksensa,
jossa esitellään lyhyesti kaikki keskeiset kansainväliset ja maakohtai-

Riitojenratkaisu

Perko, Paloranta, Väänänen, Vuori
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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.

UUTTA!
ICC Force Majeur and Hardship 2018
ICC Model Contract Consortium Agreement 2016
AGREED! Negotiation/mediation in the 21st century
Addressing Issues of Corruption in Commercial and
Investment Arbitration
2016 ICC Dispute Resolution Bulletin Package

ICC ACADEMY
ICC Academy tarjoaa laajan valikoiman erikoistuneita e-learning-kursseja ja
online-sertifikaatteja kansainvälisen kaupan ammattilaisille ympäri maailmaa. Se on osa Kansainvälistä kauppakamaria, jolla on lähes 100 vuoden
kokemus kaupallisten sääntöjen ja standardien määrittelemisestä kansainvälisen kaupan tukemiseksi. Kurssimme ja tutkimuksemme ovat suunnitelleet johtavat kaupan, toimitusten, rahoituksen ja muun alan asiantuntijat,
jotka toimivat ICC-verkostossa. Lisätiedot: icc.academy.

ICC DIGITAL LIBRARY
Ammattikirjastosi verkossa! ICC:n Digital Library sisältää kattavan kokoelman julkaisuja kolmella eri kanavalla: Dispute Resolution, Trade Finance ja
Incoterms® and Commercial Contracts. Kirjaston käyttäjät saavat rajoittamattoman pääsyn ICC:n julkaisemiin digitaalisiin aineistoihin näillä kolmella
kanavalla. Käyttöoikeuden voi ostaa yksittäiselle kanavalle tai koko kirjastoon. Yhä useampi organisaatio käyttää digitaalista kirjastoa yksittäisten julkaisujen sijasta. Tutustu ja tilaa osoitteesta:
library.iccwbo.org/?AGENT=ICC_FIN

DIGITAL LIBRARYN EDUT

ICC AGENDA 2019
ICC SUOMESSA 2019
11.6.2019 ICC Suomen kevätkokous
18.9.2019 ICC Incoterms 2020 -päivä
Koulutustapahtumat ja ajat osoitteessa: www.icc.fi
ICC EVENTS 2019
ICC World Chambers Congress 12–14.6.2019 |
Rio de Janeiro
www.iccwbo.org

• TEHOKAS HAKUTOIMINTO JULKAISUJEN NOPEAA
LÖYTÄMISTÄ VARTEN
• KUSTANNUSTEHOKAS RATKAISU VERRATTUNA
TAVALLISTEN KIRJOJEN OSTOON JA
PÄIVITTÄMISEEN:
• PÄIVITETTY TIETO AINA SAATAVILLA VERKOSSA
• SAATAVILLA MISSÄ VAIN, MILLOIN VAIN

TILAUKSET:
www.icckauppa.fi
email: tilaukset@chamber.fi
puh. (09) 4242 6239
YHTEYSTIEDOT:
www.icc.fi | email: icc@icc.fi

