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Maailman 
suurin talous –
BKT 14 tuhatta 
miljardia euroa 

500 miljoonaa
EU- kansalaista 

24 miljoonaa
yritystä 

Sisämarkkinat 
tuovat kasvua ja 
hyvinvointia EU:n 
kansalaisille ja 
yrityksille

Taloudellinen 
hyöty ainakin
8,5% EU:n 
BKT:stä 



Tavarakauppa

• 75 % EU:n sisäisestä 
kaupasta 
• 25 % EU:n BKT:stä 
• 15 % maailman 
tavarakaupasta on peräisin 
EU:sta

Palvelut
• 2/3 EU:n taloudesta
• noin 90 %:n osuus uusista 
työpaikoista



2/3
Suomalaisyritysten 

tavarakaupasta tapahtuu 
EU:n sisämarkkinoilla

80%
Sijoituskannasta 

suuntautuu 
EU-maihin 

EU on Suomen kotimarkkina



Sisämarkkinoiden yleiset periaatteet
• Sisämarkkinat perustuvat ajatukseen tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaasta 

liikkuvuudesta. 

– Tavaroiden vapaata liikkuvuutta on pyritty edistämään purkamalla tulleja ja muita kaupan esteitä 

jäsenvaltioiden väliltä. 

– Henkilöiden vapaa liikkuvuus tähtää siihen, että työvoima voi esteettä siirtyä jäsenmaasta 

toiseen. Se perustuu unionin kansalaisten oikeuteen liikkua ja oleskella vapaasti unionin alueella.

– Palveluiden vapaata liikkuvuutta on pyritty edistämään antamalla palvelujen tarjoajille oikeus 

toimia missä tahansa jäsenmaassa. 

– Pääomien vapaa liikkuvuus tähtää siihen, että kaikki pääomien liikkuvuuteen ja 

maksuliikenteeseen liittyvät rajoitukset poistetaan.



Sisämarkkinoiden perustaminen ja 
kehittäminen 



Maailmantalous 

Source: Pan-European Institute, CIA, WTO, SIPRI, European Commission



Sisämarkkinat – EU:n kilpailukyvyn 
moottori

• Sisämarkkinoiden syventäminen ja 
tehostaminen tarjoavat edelleen 
huomattavia mahdollisuuksia.

• Kunnianhimoa tarvitaan myös uusien 
haasteiden ratkaisemiseksi ja uusien 
esteiden välttämiseksi sellaisilla aloilla 
kuten tekoäly, kiertotalous tai 
vähähiilinen talous.



Sisämarkkinoiden sääntely tukemaan 
paremmin digitaloutta

• Vuoden 2015 komissio julkaisi digitaalisten 

markkinoiden ja digitaalisen liiketoiminnan 

sääntelyn uudistamiseen tähtäävän strategian, 

jonka tavoitteena on syventää EU:n sisämarkkinoita 

ja edistää digitalisaatiota. 

• Strategian toimeenpanemiseksi komissio on 

esittänyt uudistuksia muun muassa 

tekijänoikeuksia, kuluttajansuojaa, 

televiestintää sekä alustojen ja yrityskäyttäjien 

välisiä suhteita koskevaan sääntelyyn.

Digitaloutta 
paremmin edistävät 
sisämarkkinat 
voisivat kasvattaa 
EU:n taloutta
415 mrd. eurolla



Junckerin komission (2014-2019) joitakin 
aloitteita sisämarkkina-alalla 
• Vahvistettu kansallisten viranomaisten ja tullin harjoittamaa valvontaa, jotta estetään vaarallisten tuotteiden myynti eurooppalaisille 

kuluttajille.
• Varmistettu, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat hyvin suojattuja; näin kannustetaan eurooppalaisia yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä ja startup-

yrityksiä, investoimaan innovointiin ja luovuuteen.
• Lisätään vuotuisten julkisiin palveluihin ja tuotteisiin tehtyjen 2 biljoonan euron julkisten investointien vaikutusta hankintamenettelyllä.
• Edistetty digitaalisia sisämarkkinoita, joilla 360 miljoonaa ihmistä käyttää päivittäin verkkopalveluja työssä, opinnoissa, ostosten tekemisessä 

tai vain yhteyksissä perheeseen ja ystäviin ja joilla roaming-maksut ovat poistuneet, pakettien toimituksesta valtioiden rajojen yli on tullut 
kohtuuhintaista, käytössä on paikallisia ilmaisia wifi-verkkoja ja voimassa on uusia tietosuojalakeja, joilla suojellaan henkilötietoja.

• Varmistettu, että sisämarkkinoilla ei ole toisen luokan eurooppalaisia eikä siten myöskään sijaa kakkoslaadun tuotteille tai toisen 
luokan työntekijöille. Näin ollen samassa paikassa suoritetusta samasta työstä on maksettava sama palkka, elintarvikkeisiin on sovellettava 
samoja laatuvaatimuksia ja lelujen ja muiden tuotteiden on oltava kaikkialla yhtä turvallisia.

• Toteutettu toimia, joilla luodaan pääomamarkkinaunioni, jolla helpotetaan yritysten – pienten ja suurten – rahoituksensaantia ja tehdään 
Euroopasta houkuttelevampi paikka investointien kannalta.

• Kannustettu työntekijöitä työskentelemään myös muissa EU-maissa, jotta avoimet työpaikat ja erityistaitoja koskevat tarpeet saadaan 
täytettyä.

• Lisätty kansallisten veroviranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä.
• Toteutettu toimia, jotta EU:ssa hyväksyttäisiin yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja ja tarkoituksenmukainen yhtenäinen EU:n alv-alue.



Sisämarkkinoiden toteuttaminen 2014-2019



Sisämarkkinoiden toteuttaminen 2014-2019



Sisämarkkinoiden toteuttaminen 2014-2019



Esimerkkejä sisämarkkinoista



Suurin osa eurooppalaisista tukee vapaata liikkuvuutta ja 
yhteisten politiikkojen toteuttamista 
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Lähde: Eurobarometri syksy 2018



EU ilman sisämarkkinoita

Kansalaisten kannalta
• 500 euroa vuodessa – nettotappio jokaista EU:n kansalaista kohti
• 3,6 miljoonaa – työpaikkaa vähemmän
• Tutkintoja – ei tunnustettaisi muissa EU-maissa
• Viisumi – olisi tarpeen, jotta voisi työskennellä muissa EU-maissa
• Eläkkeet, sosiaalinen suojelu ja terveydenhuolto – eivät koskisi 

muissa maissa asuvia EU:n kansalaisia



EU ilman sisämarkkinoita

Yritysten kannalta
• 10% – EU:n sisäisen kaupan tappiot
• 75% – EU:n sisäisistä kauppasopimuksista kärsisi teknisistä esteistä
• 2 päivää – pakettien keskimääräinen toimittamisaika EU-maasta toiseen
• Maksut ja tullit – lisävaatimuksia EU-maasta toiseen tapahtuvissa 

toimituksissa
• 100 000 – kansallista standardia, jotka lisäisivät EU:n byrokratiaa
• 500 % – vähemmän investointeja EU-maasta toiseen



EU ei vielä hyödynnä sisämarkkinoiden kaikkia 
mahdollisuuksia
• Tavoitteena vapaa liikkuvuus (tavarat, palvelut, ihmiset, pääomat + data) ja 

toimiva kilpailu

• Olemassa olevien sääntöjen tasaisempi täytäntöönpano ensisijainen keino 

• Täytäntöönpanon valvontaan riittävät resurssit

• Tarvittaessa käynnistettävä jäsenmaita vastaan rikkomusmenettely 

• Selvitettävä palveluiden sisämarkkinoiden toimivuutta ja keinoja edistää 
yhteismarkkinoiden kehittymistä

• EU:ssa ja jäsenmaissa noudatettava hyvän lainsäädännön periaatteita

• Markkinoiden annettava mahdollisimman pitkälle huolehtia siitä, että digitalisaatio 
voi edistää yritysten ja talouden rakenteiden uudistumista. Tasapaino 
liiketoimintamahdollisuuksien ja kuluttajansuojan välillä!



Sisämarkkinoiden tehostaminen

• nostaisi EU:n BKT:tä 5–9%:lla

• synnyttäisi 7,5 miljoonaa 
työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä



Kiitos!
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