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Kansainvälinen kauppakamari ICC pähkinänkuoressa 
 
 

MISSIO 
Kansainvälisen kaupan edistäminen 
 
TOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ 
 Edunvalvonta – markkinoiden regulaatio 
 Itsesääntely - hyvät kauppatavat 
 Palvelut – toimivat kauppaprosessit 
 Verkostot – vaikuttajayhteistyö 
 
EDUNVALVONTA – Markkinoiden regulaatio 
 Vaikuttaminen kansainvälisessä 

päätöksenteossa (G20, YK, WTO, EU) ja suorilla 
suhteilla 92 ICC-osaston kautta maissa kuten 
USA, Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka.   
 

ITSESÄÄNTELY – Hyvät kauppatavat 
 Ympäristö- ja yritysvastuusuositukset 
 Lahjonnanehkäisyn ohjeet  
 Markkinoinnin ja sponsoroinnin ohjeet 

 
PALVELUT – Toimivat kauppaprosessit 
 ICC-sopimusmallit 
 ICC-toimitusehdot  –  Incoterms 2010 
 Rahoitus ja maksutavat - Remburssit 
 Vakuudet – Demand-takaus 
 Riidanratkaisu ja riskienhallinta 
 Neuvonta, opastus, koulutus  
 
VERKOSTOT – Vaikuttajayhteistyö 
 Yritysjohtaja- ja asiantuntijatapaamiset 
 Päättäjä- ja vaikuttajatapaamiset 
 
YRITYSTEN GLOBAALI YHTEISTYÖ 
 ICC verkottaa ja edustaa satoja tuhansia 

yrityksiä maailmanlaajuisesti kaikilta 
toimialoilta, kuten ABB, BASF, Citibank, Coca-
Cola, Daimler, Ericsson, FIAT, IBM, Microsoft, 
Nestlé, Nokia, Philips, Rio Tinto, Shell, Siemens, 
Unilever.  
 
 
 

 
 
ORGANISAATIO - ICC 
 Kansainvälinen sihteeristö (Pariisi),  
 Chair:  Sunil Bharti Mittal (Bharti, INT).  
 Vice Chairs: John W. Denton (Corrs Chambers 

Westgarth, AUS); Vice Chair: Frederico 
Curtado (Embraer, BRA); Vice Chair: Dennis 
Nally (PwC, USA) 

 Secretary General:  John Danilovich  
 ICC Commissions: 12 asiantuntijaryhmää 
 ICC-osasto: 92 maassa ml. Suomi  

 
ICC SUOMI - ICC FINLAND 
 ICC:n kansallinen osasto, rekisteröity yhdistys 
 Jäsenenä suomalaisia yrityksiä ja järjestöjä 
 Laaja yritys- ja järjestöasiantuntijaverkosto. 
 Toimisto Keskuskauppakamarissa 
 
ICC AGENDALLA VUONNA 2017  

Edunvalvonta  
 Protektionismin torjunta (G20) 
 Onnistuneet kauppasopimukset (WTO) 
 Ennakoitava kilpailupolitiikka eri maissa 
 Kasvua tukevat ilmasto- ja energiaratkaisut (YK) 
 Kannustava ja selkeä verotus (OECD) 
 Tehokas IPR ja innovaatiojärjestelmä (WIPO) 
 
Itsesääntely 
 Toimiva ja tehokas lahjonnanehkäisy 
 Osaava due dilicence ja compliance 
 Vastuullinen markkinointi 
 Global Compact & SDGs 
 
Kansainvälisen kaupan palvelut 
 Sujuvat toimitukset Incoterms ehdoilla 
 Toimivat maksutavat ISBP mukaisesti 
 Tehokas ja laadukas riidanratkaisu ja sovittelu 
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TOIMINNAN PAINOPISTEET SUOMESSA 2017 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2017 
Vuonna 2017 kasvava poliittinen ja taloudellinen epävarmuus voi heikentää talouskasvua Suomelle kes-
keisillä markkinoilla. Samalla kansainvälinen kilpailu kiristyy ja epäterveet ilmiöt kuten protektionismi 
haittaavat kaupankäyntiä. Kansallinen sääntely voi vääristää kilpailua. Brexit leimaa EU:n kehitystä pit-
kään. 
 
Suomen kannalta ennakoitavat ja toimivat kauppa-, investointi-, ympäristö- ja ilmastopoliittiset ratkai-
sut avaisivat markkinoita modernille teknologialle ja loisivat tasavertaisemmat kilpailulähtökohdat. 
Markkinoiden murroksessa ICC:n määrätietoiset toimet kaupan ja investointien edistämiseksi ja väärin-
käytösten kitkemiseksi ovat tervetulleita suomalaisyritysten kannalta.  
 
Suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja sen osaamista on syytä edistää. Markkinoita on uskallet-
tava hakea lähimarkkinoita laajemmin. Samalla yritysten osaaminen kansainvälisessä kaupassa ja sen 
riskienhallinnassa on oltava kunnossa. ICC:n kauppaprosessi- ja riskienhallintasuosituksista ovat apuna 
tässä työssä.  
 
Suomessa kaivataan ripeitä ja johdonmukaisia rakenneuudistuksia, mikä tuntuu myös elinkeinoelämän 
rakenteissa ja heijastuu väistämättä elinkeinoelämän järjestöjenkin toimintaan. Tämä on syytä ottaa 
huomioon myös ICC Suomen toiminnan painopisteitä valittaessa.   
 
Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun Suomi liittyi Kansainväliseen kauppakamariin. Siitä 
lähtien Suomen elinkeinoelämä on osallistunut ICC:n kautta aidosti kansainväliseen yritysyhteistyöhön 
edunvalvonnassa ja kaupan pelisääntöjen kehittämisessä. Juhlavuosi otetaan huomioon ICC Suomen 
toiminnassa. 
 
TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA – TIIVIS YHTEISTYÖ 
Vuonna 2017 ICC Suomi toimii tiiviissä yhteistyössä Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien kanssa 
sekä tapauskohtaisesti muiden elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Tavoitteena on elinkeinoelämän 
etujen turvaaminen ICC:n kautta kansainvälisessä päätöksenteossa ja toisaalta kansainvälisen kaupan 
osaamisen edistäminen ICC:n ohjeita ja suosituksia hyödyntäen Suomessa.        
 
Vuonna 2017 ICC Executive Boardin hallituksen jäsen Esko Aho toimii myös ICC:n kansainvälisistä edun-
valvontalinjauksista vastaavan ICC Policy Committeen puheenjohtajana. Yhteistyössä Esko Ahon ja suo-
malaisten jäsenten kanssa pyrimme nostamaan Suomelle tärkeitä teemoja ICC:n agendalle.  

 

TOIMINTAVUODEN 2017 PAINOPISTEET 
 
1. KANSAINVÄLISEN KAUPAN VAPAUS 

 
 TILANNE: Kansainvälisen kaupan vapautta ja markkinoiden avaamista terveelle kilpailulle edistävät 

sääntelyhankkeet kuten EU:n ja Kanadan CETA-kauppasopimus sekä EU:n ja USA:n TTIP-sopimus-
neuvottelut ovat joutuneet laajan kritiikin kohteeksi. Protektionismi ja populismi leimaavat julkisia 
puheenvuoroja. Vapaakauppakriittisyys on vahvistunut myös Suomessa.  
 

 JOHTOPÄÄTÖS: Elinkeinoelämän on aikaisempaa aktiivisimmin ja perusteellisemmin osallistuttava 
kansalliseen keskusteluun kansainvälisen kaupan, viennin ja tuonnin merkityksestä Suomelle. Elin-
keinoelämän on aikaisempaa määrätietoisemmin vaikutettava asiassa kansainvälisesti ja EU-tasolla.   
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 TOIMENPITEET: ICC Suomi osallistuu aktiivisesti vaikuttamiseen ja julkiseen keskusteluun asiassa 

seuraavin toimin:  
 

o Järjestämme ICC Suomen 90-juhlavuoden kunniaksi toimivan kansainvälisen kaupan tär-
keyttä käsittelevän tilaisuuden ”Kansainvälisen kaupan päivän 2017” ja toteutamme kan-
sainvälisen kaupan hyötyjä avaavan ”ICC Suomi 90 vuotta” julkaisun. 
 

o Julkaisemme maailmantaloutta ennakoivan Ifo World Economic Surveyn ja markkinoiden 
avoimuutta arvioivan ICC Open Market Indexin tulokset.   

 
o Viestimme ajankohtaisista kansainvälisen kaupan sääntelyyn liittyvistä hankkeista, kuten 

WTO- ja EU-USA-kauppaneuvotteluista sekä ympäristöteknologiaa (EGA) ja palveluita 
(TiSA) koskevista neuvotteluista, osallistumme vaikuttamiseen ja julkiseen keskusteluun.  

 
o Seuraamme ICC:n verkostojen avulla myös kansainvälisen kilpailupolitiikan kehitystä eri-

tyisesti EU:ssa, USA:ssa ja BRIC-maissa sekä nimeämme Suomen edustajat vuosittaiseen 
ICC-tapaamiseen EU DG Competition pääjohtajan kanssa.  

 
o Kehitämme kansainvälisen kaupan sääntelyyn mukaan lukien kauppa- ja kilpailupolitiikka 

liittyvää yritysyhteistyötä yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa ottaen huomioon muun 
muassa ICC Trade & Investment sekä ICC Competition –ryhmien työskentely. Ehdotamme 
perustettavaksi yhteisen Kansainvälisen kaupan valiokunnan. 
 

2. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TOIMIVUUS  
 

 TILANNE: Kansainvälisen kaupan toimivuutta voidaan parantaa kaupan osapuolten, erityisesti myy-
jän ja ostajan osaamista vahvistamalla ja oikeilla kaupan ehdoilla. Useat suomalaisyrityksetkin kai-
paavat tähän liittyvää tietoa ja palveluita. Esimerkiksi ICC-ohjeet ja suositukset ovat hyödyllisiä, 
mutta tuntemattomia. 
  

 JOHTOPÄÄTÖS: Yritysten osaamista kansainvälisen kaupan prosessien hallinnassa on syytä vahvis-
taa ja tähän liittyviä palveluita kehittää. Samalla on syytä osallistua myös aktiivisesti kauppamenet-
telyjä helpottavien ICC-sääntöjen ja ohjeiden kehittämiseen. 
 

 TOIMENPITEET: ICC Suomi osallistuu aktiivisesti kauppaprosesseja koskevien palveluiden ja niihin 
liittyvien ICC-ohjeiden kehittämiseen seuraavin toimin:  
  

o ICC Suomi tarjoaa kauppakamareille alueilla toteutettavaksi kansainvälisen kaupan toimi-
tuksiin, rahoitukseen, tullaukseen sekä riskienhallintaan liittyviä alueellisia koulutustilai-
suuksia kuten ICC Trade Finance, ICC Incoterms. Samoin kauppakamareita kannustetaan 
markkinoimaan ja välittämään ICC-julkaisuita. 
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o ICC Suomi kehittää kauppaprosesseihin, tullaukseen ja ulkomaankaupan asiakirjoihin liitty-
vää yritysyhteistyötä Keskuskauppakamarin kauppaprosessiryhmän kanssa ottaen ICC Cus-
toms and Trade Facilitation –ryhmän toiminta. Tavoitteena on valtakunnallisen tullaus- ja 
huolintatapahtuman järjestäminen. Perustamme yhteisen Kauppaprosessiryhmän.  

  
 

o ICC Suomi antaa tarvittaessa yrityksille tulkintasuosituksia Incoterms 2010 –toimitusehto-
jen soveltamisesta sekä osallistuu aktiivisesti Incoterms-toimitusehtojen kansainväliseen 
uudistamiseen. Nimeämme Incoterms –asiantuntijaryhmän myös vuodeksi 2017. 

 
o ICC Suomi kehittää yritysten ja pankkien rahoitusasiantuntijoiden yhteistyötä yritysten ICC 

Trade Finance ja pankkien ICC Banking –ryhmien kesken.  Vuoden aikana järjestetään pank-
kien ja yritysten tilaisuuksia ajankohtaisista teemoista, kuten multibanking. Vuoden aikana 
järjestetään valtakunnallinen ICC Trade Finance –koulutustapahtuma. Nimeämme Kaupan 
rahoitusryhmät yritysten ja pankkien edustajille. 

 
o Vuonna 2017 ICC ja ICC Suomi osallistuu Keskuskauppakamarin yhteistyökumppanina kan-

sainvälisen Helsinki International Arbitration Day –tapahtuman järjestämiseen touko-
kuussa 2017 Helsingissä. Nimeämme yhteistyössä välimiehiä ICC-juttuihin.  

 
3. KANSAINVÄLISEN KAUPAN VASTUULLISUUS  

 
 TILANNE: Kansainvälisen kaupan vastuullisuus ja kestävä liiketoiminta ovat korostuneet viime vuo-

sina. Yritykset tavoittelevat esimerkiksi entistä parempaa resurssi- ja energiatehokkuutta sekä ris-
kienhallintaa kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä ja hankintaverkostoissa. 
 

 JOHTOPÄÄTÖS: Yritysten keskinäinen vuorovaikutus ja kokemusten vaihto ovat tärkeätä vastuulli-
sen liiketoiminnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan kehittämiseksi. ICC- suositukset ja ohjeet tar-
joavat yrityksille hyödyllisestä tietoa, mutta ne ovat yhä varsin tuntemattomia.  
 

 TOIMENPITEET: ICC Suomi kehittää aktiivisesti kansainvälisen kaupan vastuullisuutta ja riskienhal-
lintaa liittyvää yhteistyötä seuraavin toimin:  
 

o Vuonna 2017 kehitetään ICC Corporate Responsibility & Anti-Corruption –ryhmän toimin-
taa ottaen huomioon kestävän liiketoiminnan (sustainability) ja riskienhallinnan (compli-
ance) kasvavat vaatimukset. Järjestämme suomalaisille Global Compact –jäsenyrityksille 
teemakokouksia, joissa keskustellaan sääntelyhaasteista ja hyvistä yrityskäytännöistä. Osal-
listumme Global Compact Nordic –ryhmän toimintaan. Nimeämme Kestävän liiketoimin-
nan ryhmän. 
  

o Vahvistamme aktiivisesti yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa tuoreimpia ICC:n oh-
jeita kuten ICC Anti-Corruption Third Party Due Diligence for SMEs tunnettuisuutta suoma-
laisyritysten keskuudessa.  
 

o Julkaisemme yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa ICC Cybercrime Security suosituk-
sen suomeksi ja järjestämme siihen liittyviä tilaisuuksia.  
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MUUT KESKEISET SEIKAT TOIMINNASSA 2017 

 
1. YRITYSJOHTO JA -ASIANTUNTIJARYHMIEN KOKOUKSET 

ICC Suomen valtuuskunta koostuu kansainvälisten suomalaisyritysten ylimmästä johdosta. Valtuuskun-
nan kokoukset järjestetään yhdessä Keskuskauppakamarin valtuuskunnan kokousten kanssa. ICC Suo-
men hallituksen kokoukset pidetään yhdessä Keskuskauppakamarin hallituksen kanssa. Keskuskauppa-
kamarilla ja ICC Suomella on yhteinen puheenjohtaja. 
 
ICC Suomi järjestetään vuoden aikana 1-2 muuta, pääsääntöisesti yritysjohdolle suunnattua tilaisuutta. 
Yhteistyötä myös European Business Leaders Convention, EBLC:n kanssa kehitetään. Tavoitteena ICC:n 
puheenjohtaja Sunil Bharti Mittalin ja WTO:n pääjohtaja Roberto Azevedon Suomen vierailu ICC Suo-
men 90-juhlavuoden aikana. 
 
ICC Commission –seurantaryhmien kehittämistä jatketaan ottaen huomioon yritysten tarpeet ja järjes-
töyhteistyön muutokset. Kuten edellä todettiin vuonna 2017 korostuvat seuraavat teemat: 

• Kansainvälisen kaupan pelisäännöt 
• Kansainvälisen kaupan toimivuus 
• Kansainvälisen kaupan vastuullisuus 

Keskuskauppakamarin valiokunnat ja asiantuntijat vastaavat seuraavien ICC-toiminta-alueiden seuran-
nasta ja yritysyhteistyön kehittämisestä: kansainvälinen verotus (ICC Taxation/Ann-Mari Kemell), teolli-
suus- ja tekijänoikeudet (ICC IPR/Minna Aalto-Setälä), mainonta ja markkinointi (ICC Marketing/Paula 
Paloranta), välimiesmenettely (Arbitration/Heidi Teir-Merikalla) ja sähköinen liiketoiminta (Digital 
Economy/Minna Aalto-Setälä).  

EK:n ja muiden toimialaliittojen kanssa tehdään tapauskohtaista yhteistyötä kauppapolitiikassa (ICC 
Trade and Investment) sekä ympäristö- ja energiapolitiikassa (ICC Environment & Energy).   

2. YHTEISTYÖ, SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ 2017 
Vuonna 2017 välitämme jäsenyrityksille ja –organisaatioille sähköisesti ja kirjallisesti tietoa ajankohtai-
sista kansainvälisen kaupan teemoista. Julkaisemme 3-4 kertaa vuodessa ilmestyvän ICC Business World 
–jäsentiedotteen. Sähköisiä viestintämuotoja kehitetään yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa.    
  

3. KAUPALLISET PALVELUT – TAPAHTUMAT JA JULKAISUT 
Vuonna 2017 ICC-julkaisuiden ja –koulutuksen järjestämisestä vastaa Keskuskauppakamarin Palvelu Oy. 
Vuoden aikana järjestetään ajankohtaisia kansainvälisen kaupan tilaisuuksia, joiden teemoina ovat kau-
pan sopimus- ja toimitusehdot, kaupan rahoitus ja maksutavat sekä kaupan riskien hallinta. ICC-tuottei-
den markkinointia yhteistyössä koko kauppakamariryhmän kanssa kehitetään. 
 

4. RESURSSIT  – ICC SUOMI 2017 
Vuonna 2017 ICC Suomen toimiston henkilöstön (2 kpl) muodostavat maajohtaja Timo Vuori ja toimis-
toassistentti Hanna Hyvärinen, jotka toimivat Keskuskauppakamarin palveluksessa. Vuoden 2017 toi-
minnan budjetti (tulot ja kulut) on laadittu ottaen huomioon Keskuskauppakamarin tehty sopimus re-
surssiyhteistyöstä. Jäsenmaksut on tarkoitus pitää ennallaan.  
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ICC Suomi 

Syyskokous 24.11.2016      LIITE  
 
 

ICC SUOMEN JÄSENMAKSUT JA BUDJETTI VUONNA 2017  
 
Ehdotus ICC Suomen jäsenmaksuista ja budjetista vuodelle 2017. 
 
ICC Suomen jäsenmaksut ehdotetaan pidettäväksi toimintavuonna 2017 vuoden 2016 tasolla.  
 
 
ICC- JÄSENMAKSUT 2017 (EHDOTUS) 
 
Ehdotus osaston jäsenmaksujen suuruudeksi vuonna 2017 
 
Maksu (EUR) Peruste 
 
Järjestöt 2017 (2016) 
500 (500)   alayhdistys, jonka yläyhdistys kuuluu osastoon (mm. kauppakamarit) 
500 (500) itsenäinen yhdistys, jota ei pidetä valtakunnallisena keskusjärjestönä 
2000 (2000) valtakunnallinen keskusjärjestö 
 
Yritykset 
500 (500) yritys, jonka edellisen vuoden liikevaihto on alle 8 mEUR 
500 (500) yritys, jonka edellisen vuoden liikevaihto on yli 8 mEUR, mutta alle 150 mEUR. 
1000 (1000) yritys, jonka edellisen vuoden liikevaihto on yli 150 mEUR, mutta alle 500 mEUR. 
2000 (2000) yritys, jonka edellisen vuoden liikevaihto on yli 500 mEUR, mutta alle 850 mEUR. 
2000 (2000) yritys, jonka edellisen vuoden liikevaihto on yli 850 mEUR, mutta alle 2500 mEUR. 
3000 (3000) yritys, jonka edellisen vuoden liikevaihto on yli 2500 mEUR, mutta alle 3300 mEUR. 
5000 (5000)  yritys, jonka edellisen vuoden liikevaihto on yli 3300 mEUR. 

 
ICC SUOMEN BUDJETTI 2017 (EHDOTUS) 
 
Toimintavuoden 2017 budjetissa otetaan huomioon Keskuskauppakamarin kanssa tehdyn 
yhteistyösopimuksen vaikutukset ICC Suomen osasto ry:n henkilöstö-, hallinto- ja toimistokuluihin. 
Samoin ICC Palvelu Oy:n liiketoiminnan siirtäminen Keskuskauppakamarin vastattavaksi. 
 
 
Ehdotus:  
Päätetään ehdotuksen hyväksymisestä. 
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ICC SUOMEN OSASTON BUDJETTI 2016 / 2017 (EURO) 
Hallituksen ehdotus syyskokoukselle 
  
  B2016 Tulos 9/2016   B2017 
 
KULUT 
 
ICC-kv. maksu  30.000 27.500  30.000  
 
Henkilöstökulut/K3-kulut 80.000 57.500  80.000  
Sos.kulut  0 0  0   
 
Kv.kokoukset   25.000 20.826  25.000  
   
Huoneisto+toimistokulut 1.000 4.818   5.000  
Taloushallinto  10.000 5.279  10.000  
      
Kokous+edustus    10.000 6.000  10.000 
     
ICC-projektit / 90-v 30.000 0  26.000 
 
Muut   0 0  0   
 
KULUT /YHTEENSÄ 186.000 121.923  186.000 
 
TUOTOT 
 
Jäsenmaksut  186.000 189.000  186.000   
   
Muut tuotot / sijoitus 0 0  0 

 
TUOTOT/YHTEENSÄ 186.000 189.000  186.000 
EROTUS  0  + 67.076   0   
 
TULOS  0 67.076  0 
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