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Yrittäjien
perustama järjestö

Paikallis-

yhdistyksiä

379

Alue-

järjestöjä

20

Toimiala-

järjestöjä

58

Luottamus-

henkilöitä

yli  3 800
Jäsen-

yrityksiä

115 000

Yrittäjiä kuntien 

valtuustoissa 

2 100

Työpaikkoja 

660 000 
(ml. yrittäjät)



Suomen suurin 

elinkeinoelämän
järjestö

• Ainutlaatuinen kansanliike, 

yrittäjäliike ja elinkeinojärjestö

• Tyytyväinen ja osallistuva 

jäsenistö

• Valtakunnallista, alueellista ja 

paikallista vaikuttamista 

yrittäjyyden puolesta 

Vahva 

vuorovaikutus

eri osien välillä

Valtakunnallista

toimintaa läpi

Suomen

Paikallista 

toimintaa

Alueellista ja 

toimialakohtaista 

toimintaa

Kansainvälistä

toimintaa 

EU-tasolla



Suomi on 

pienten

yritysten

maa

Suomessa on   292 377yritystä*

1,5 

miljoonaa 

ihmistä 

tekee töitä 

Suomen 

yrityksissä

93 prosentissa 

yrityksistä on 

alle kymmenen 

työntekijää

Vain 0,2 

prosenttia 

Suomen 

yrityksistä on 

suuryrityksiä

Yrittäjistä 

68 

prosenttia on 

yksinyrittäjiä

Yrittäjistä 

35 prosenttia 

on naisia 

*Yritykset ilman alkutuotantoa. 

Lähde: Tilastokeskus 2019.

Pl. maa-, metsä- ja kalatalous



‹Suoraa tukea yksinyrittäjille ja työnantajayrittäjille.

Rahoituksen saatavuutta turvattiin.

Joustoja maksuihin – esim. veroihin ja vuokriin.

Joustoa työehtoihin, jotta työpaikkoja 

saatiin säilytetyksi.

Apua vaikeimmassa asemassa oleville yrittäjille 

- mm. yrittäjille oikeus työmarkkinatukeen ilman, 

että yritys on ajettava alas.

Joustoja, lakimuutoksia, suoraa tukea 

koronasta kärsineille

Suomen Yrittäjät 

vaati ja sai aikaan 

koronakriisissä.



Team Finland-verkoston

palvelut yrityksille
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Team Finland

verkoston

ydintoimijat

FinnveraELY:t/TE:t
maakunnissa

Ulkoministeriö ja 
edustustoverkko 

Business Finland 
ml.

vientikeskukset



Mikä Team Finland? 

06/04/20218 Footer text

• Se on valtion vienninedistäjien verkosto. Ei ole 
olemassa mitään sihteeristöä tai Team Finland-
toimistoa.

• Team Finland-verkostolla ei ole omaa budjettia.

• Kyse Team Finland-ydintoimijoiden ja TF-
kumppanien välisestä verkostoyhteistyöstä, jossa 
tavoitteena on mahd. tuloksellisesti auttaa, tukea ja 
neuvoa suomalaisyrityksiä viennissä (SRKK, SVKK, 
Viexpo) .  

• Suomen Yrittäjät on TF-partneri 
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Kauppapolitiikka pk-yritysten ja yrittäjien 

näkökulmasta   

• EU tavoittelee avointa ja ennustettavaa kansainvälistä kauppaa.

• EU:lla on maailmanlaajuinen kauppasopimusten verkosto 76 maan kanssa 

tehdyn sopimuksen ansiosta (41 sopimusta).

• EU:n sisämarkkinat ovat maailman suurin 

esteetön kauppa-alue. Siksi EU on myös

kiinnostava kauppakumppani.  



1. EU uudistaa kauppapolitiikkansa 

• EU uudistaa kauppapolitiikkansa vastaamaan tuleviin haasteisiin. 

• Tekoäly ja alustatalous synnyttävät uusia liiketoiminnan malleja. 

• Kauppapolitiikan pitää tukea talouden uudistumista. 

• EU:n Green deal - ohjelma vaikuttaa kauppapolitiikkaan. 

• Keskeinen käsite on strateginen autonomia. 

• EU haluaa suojautua epäreilulta kilpailulta. Haetaan tasapainoa kaupan 

vapauttamisen ja rajoittamisen välillä.  

• Tuotantoketjujen toimivuus sekä raaka-aineiden saatavuus varmistetaan.  

• Kauppapolitiikka kytkeytyy jatkossa vahvemmin EU:n sisämarkkinapolitiikkaan 

sekä elinkeinopolitiikkaan. 



• Kauppasuhteet kolmansien maiden kanssa määritellään EU-tasolla. Tähän 

osallistuvat EU:n komissio, EU:n jäsenmaat (neuvosto) ja Euroopan parlamentti.  

• Suomi ja muut jäsenmaat ajavat kauppapoliittisia etujaan EU:n kautta. 

• Yhteinen kauppapolitiikka kattaa tavaroiden ja palveluiden kaupan, henkisen 

omaisuuden kauppanäkökohdat, julkiset hankinnat sekä ulkomaiset suorat 

investoinnit.

• EU:n kauppapolitiikan tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten 

liiketoimintamahdollisuuksia poistamalla kaupan esteitä, kuten tullimaksuja ja 

kiintiöitä sekä takaamalla reilu kilpailuympäristö. 

2. EU:n kauppapolitiikan vaikuttavuus globaalitaloudessa



EU:n kauppapolitiikkaan kuuluu: sopimukset, suojelu epäreilulta kilpailulta sekä

WTO-jäsenyys

Kauppasopimuksia ovat

• Talouskumppanuussopimukset (esim. Japani)

• Vapaakauppasopimukset (Vietnam, Singapore, Kanada) 

• Assosiaatiosopimukset ( Ukraina, Moldovia, Georgia, Tunisia)  

• Tulliliitto – Tavarakaupan vapauttamisen lisäksi sovitaan yhteisistä ulkotulleista

tuonnille kolmansista maista (esim. Turkki, SanMarino, Monaco).  

EU:n komissiolla on uusi apuväline Access2Markets -työkalu kauppasopimusten

hyödyntämiseksi. 

EU:n kauppasopimukset



Yhdysvallat

Venäjä 

Kiina

Britannia 

Maailman kauppajärjestö WTO

Teknologiajätit  

3. EU:n kauppapoliittinen yhteistyö



• EU:n transatlanttiset suhteet ovat erittäin tärkeät. EU:n kauppapolitiikan 

uudistaminen siirrettiin USA:n presidenttivaalien yli. 

• Nyt taas mahdollista keskustella läheisemmästä transatlanttisesta 

kumppanuudesta.

• Bidenilla on tiukka linja Kiinaa ja Venäjää kohtaan. USA voi vaatia 

kumppanimailta yhteistä rintamaa Kiinaa vastaan. Venäjälle uusia pakotteita.   

• WTO:n uudistamiseen saadaan vauhtia ja toimintakykyä palautettua, kun 

tuomareita nimitetään riitojenratkaisuelimeen (USA jarruttanut). 

• USA-Britannia; USA:ssa irlantilaistaustaisia on 10 %. Myös presidentti Biden

sukujuuret ovat Irlannista. 

Yhteinen tavoite: globaalien standardien asettaminen Atlantin molemmin puolin 

Yhdysvallat – yhteistyön uudelleenkäynnistys   



EU ja Venäjä – suhde lähes katkeamispistettä 

• Suomen linjana on vuoropuhelun ja hyvien naapuruussuhteiden ylläpito.  

• Arktisten alueiden geopoliittinen merkitys kasvaa. Kiinnostuksen kohteena ovat 

luonnonvarat, ilmaston lämpenemisen avaamat uudet liikenneväylät sekä 

ympäristökysymykset  

• Arvomaailmassa on ideologinen konflikti – länsimaisia arvoja ei arvosteta 

Venäjällä. 

• EU on asettanut pakotteita Venäjälle, joista Venäjä on vastannut vastapakotteilla. 

• Venäjä on tärkeä kauppakumppani Suomelle ja venäläiset on suurin 

matkustajaryhmä. => Team Finland -verkostolla on tärkeä rooli kehittää 

suomalaista Venäjän-kaupan osaamista.



Kiinan maailmanvalloitus huolestuttaa USA:ssa ja EU:ssa

• EU:n suhtautuminen Kiinan taloudellisen ja poliittisen voiman kasvattamiseen on 

EU:n ulkopolitiikan suurimpia lähiajan kysymyksiä. 

• Markkinoillepääsy, tasapuoliset toimintaedellytykset sekä investointisuoja ovat 

keskeisiä kysymyksiä EU:n ja Kiinan suhteissa.  

• EU ja Kiina ovat allekirjoittaneet investointisopimuksen. 

• Kiinan Afrikan valloitus on menossa. 

• EU on Kiinan suurin kauppakumppani ja Kiina on

EU:n toiseksi suurin kumppani. Se on tärkeä myös

Suomelle.



EU ja Britannia 

• Britannia nousee korkealle EU:n kauppapoliittisella agendalla. Kauppa- ja 

yhteistyösopimuksessa noin 20 työryhmää/valiokuntaa perustettiin käsittelemään 

erilaisia sopimukseen liittyviä kysymyksiä. 

• Globaalin Britannian ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan asiakirjan mukaan

UK haluaa syventää suhteitaan Aasian ja Tyynenmeren maiden, kuten Intian, 

Astralian ja Japanin kanssa. Britannia on hakenut Tyynenmeren

kumppanuussopimuksen jäsenyyttä. USA on keskeisin kumppani. 

• (Kunigatar Elisabet II on vielä muodollisesti 16 maan päämies). 

• Yhteistyötä EU:n kanssa tehdään siinä, missä intressit ovat yhtenäisiä.

• EU on jo vetämässä UK:ta oikeuteen Brexit-sopimuksen Pohjois-Irlantia 

koskevasta protokollan rikkomisesta. 



• GAFA:lla tarkoitetaan neljää suurinta teknologiayritystä: Google, Apple, Facebook 

ja Amazon. Googlen kautta tehdään 93 % kaikista nettihauista. 

• Amazonin tavoitteena on päästä mahdollisimman suureksi verkkokauppa-

alustaksi. Kun Amazon pääsee hallitsevaan asemaan, kilpailu poistuu ja syntyy

uudenlainen monopoli. Jos yhdellä toimijalla on ylivoimainen markkina-asema, se 

vaikuttaa muiden selviytymismahdollisuuksiin. 

• EU:n digitaalisten palveluiden asetus ja digitaalisten markkinoiden asetus

pyrkivät rajoittamaan esim. Googlen ja Facebookin suureksi kasvanutta valtaa. 

Kauppa muuttuu – teknologiajättien vaikutusvalta kasvaa




