
 
 

 

 

Briefing 3.  
 

Kauppapolitiikka ja sisämarkkinat 
Taneli Lahti, EK:n Brysselin toimiston johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto 
  
 
Yhteenveto Taneli Lahden alustuksesta: 
  
Sisämarkkinoiden agenda Euroopassa on muuttumassa ja suomalaisten tulee pohtia 
suhtautumistaan siihen. Aihe on erittäin ajankohtainen. EU on maailman suurin talous ja 
merkittävä globaali taloudellinen toimija, mikäli EU kykenee pysymään yhtenäisenä ja 
toimimaan yhtenäisesti. Sisämarkkinat ovat siis kaiken A ja O. 
  
Paitsi suuri sisämarkkina, Euroopan unioni on myös suuri tavarakaupan kävijä. Mitä 
merkitystä ja hyötyä sisämarkkinoista on Suomen taloudelle ja suomalaisyrityksille? 
Suomalaisyritysten kaupasta 2/3 osaa tapahtuu sisämarkkinoilla. Myös ulkomaiset sijoitukset 
kohdistuvat pitkälti (80 %) sisämarkkinoille, joista Suomen Pankin tilastojen mukaan 
Suomeen kotiutuu noin 2–3 % bkt:sta. Sisämarkkinoiden toiminta määrittää ulkomaisten 
sijoitusten tuoton. 
  
Jos sisämarkkinoita ei olisi ja joku ehdottaisi nyt kaikkien kaupan esteiden poistamista, ei 
kyseinen esitys välttämättä toteutuisi. Jos sisämarkkinoita ei koko ajan pidetä pystyssä, ne 
alkavat purkautua. Palveluiden vapaa liikkuvuus on edistynyt ehkä kaikkein heikoimmin. 
Jäsenmaat ja palvelujen tarjoajat itse ovat mestareita keksimään syitä sille, miksi vapaata 
kilpailua ei voi(da) sallia. Esimerkistä käy suomalainen putkimies Saksassa, notaaripalvelut 
ja niin edelleen. Palvelut ovat kuitenkin 2/3 EU:n bkt:sta. Pääomien vapaa liikkuvuus 
toteutuu osittain. Pääoma on lopulta aika paikallista, vaikka puhutaan globaaleista 
finanssimarkkinoista. Pienen pk-yrittäjän on usein tunnettava rahoittaja(t). 
  
Sääntelyn logiikasta. Yrityksillä on taipumusta suojella omia markkinaosuuksiaan. Vuosina 
2010–2011 sijoittaja, filosofi ja rahoitusalan ammattilainen George Soros tapasi silloista 
komissaari Olli Rehniä. Soros kertoi Rehnille, että sijoittajia on säänneltävä paljon 
tiukemmin: “Mikäli ette näin tee, syömme teidät elävältä.”. Kilpailusta, sen toimivuudesta 
sekä tasapuolisuudesta on siis huolehdittava jatkuvasti. 
  
Sisämarkkinat ovat sääntöjä. Tämä on hyvä muistaa. Ellei ole yhteistä sääntökirjaa, ei ole 
sisämarkkinoita. Ja yhteisten sääntöjen soveltamista. Tästä on kysymys. 
  
Junckerin komissio pakkaa tavaroitaan ja von der Leyenin komissio on aloittamassa työtään. 
Näemme tällä hetkellä, että sisämarkkinat toimivat koko ajan pikkuisen huonommin kuin mitä 
ne toimivat eilen. Taustalla on protektionistinen pohjavire, joka on vallalla maailmalla ja eri 
puolilla Eurooppaa. Kilpailun sulkeminen on keskeinen trendi. Vaikka meillä on yhteinen 



 
 

 

 

sääntökirja, on sen soveltaminen eri puolilla, eri jäsenmaissa, vähän erilaista. Tämä 
rapauttaa ja lamauttaa sisämarkkinoita asteittain, vähän kerrallaan. Kun ei erikseen pidetä 
huolta yhteisten sääntöjen soveltamisesta ja toimeenpanosta, alkaa välittömästi markkinoita 
purkava ja yritysten toimintaympäristöä vaikeuttava kehitys. Tämä koskee erityisesti 
palvelualoja. Kehitys näkyy myös julkisten markkinoiden sulkeutumisena. Kyse on “Nuts and 
bolts”-kysymyksestä eli tekniset standardit ja niiden muuttaminen ovat keinoja, joilla 
suljetaan pois ja/tai blokataan ulkopuolelta omaan markkinaan kohdistuvaa kilpailua ja 
vapaata kilpailua yritysten kesken ylipäänsä. 
  
Junckerin komission kirous, jonka se langetti itselleen, oli se, että se kertoi olevansa 
poliittinen komissio. Tämän seurauksena yhteisten sääntöjen toimeenpano ja valvonta 
heikkenivät. Poliittisuus on tarkoittanut myös sitä, että komission on pitänyt olla selvillä eri 
maiden poliittisista aikatauluista (kalentereista). Kaikessa päätöksenteossa on mukana ns. 
“poliittista harkintaa”. Aika nopeasti ajaudutaan tilanteeseen, jossa markkinoita ja niiden 
toimintaa “tasoittavan operaattorin” tehtävän hoitamisen uskottavuus alkaa kärsiä. Tässä 
uudella komission puheenjohtajalla on valinnan paikka, alkaako hän palauttaa (komission) 
uskottavuutta vai jatkaa edellisen komission poliittista linjaa. 
  
Viestimme (EK) on ollut, että komissio voisi olla hieman epäpoliittisempi ja 
teknokraattisempi, joka olisi hyvä sisämarkkinoille ja yrityksille. Tämä saattaa osoittautua 
liian vaikeaksi ja on sääli, koska tarvitaan joku taho, joka valvoo yhteisten sääntöjen 
toimeenpanoa kaikkialla Euroopassa. 
  
Miten pääomaunionista saadaan tehokas? Tämä hanke on edistynyt kohtuullisesti. Pitäisi 
kenties lähteä liikkeelle konkurssilainsädäännöstä ja maksukyvyttömyyslainsäädännön 
yhtenäistämisestä. Pitäisikö suojella velallista (korostunut käsitys erityisesti etelässä) vai 
lainoittajaa. Kun pääomaunionimarkkinoita lähdettiin aikoinaan rakentamaan, epäilin 
mahtaako hanke edistyä. Tiina Astola toi komissioon aikanaan Suomessa 1990-luvun 
kriisissä testatun mallin/mekanismin, jota on sittemmin ryhdytty edistämään. Jos kyseisen 
mallin logiikka, jossa rahoittaja voi saada rahansa takaisin myös Espanjassa, Portugalissa ja 
Italiassa, alkaa toimia, alkaa pääomaunionimarkkina jo hiljalleen toteutua. 
  
EKP on minusta pystynyt hämmästyttävän hyvin toteuttamaan pankkivalvojan rooliaan. 
Pankkivalvojan rooli EKP:lle tuli vasta muutama vuosi sitten. Kapasiteetti rakennettiin 
nopeasti. Miten esimerkiksi Italian ongelmapankkeja on käsitelty viimeisten 2–3 vuoden 
aikana on ollut lainkirjaimen, mutta ei uusien yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaista. 
EKP salli Italian pankkivalvojien edetä vielä vanhalla systeemillä. Pankkijärjestelmän tilanne 
Euroopassa on tänä päivänä jotain aivan muuta kuin vuosikymmen sitten. Kun meitä kohtaa 
seuraava talouskriisi, en olisi kamalan huolestunut pankkijärjestelmästä. Se on verraten 
hyvin pääomitettu eikä sisällä piilotettuja riskejä. 
  
Kansalaisten sitoutuminen Eurooppaan on tutkimusten mukaan koko ajan vahvistunut. Tämä 
on erikoinen paradoksi, sillä politiikassa on viime vuosina menestytty samaan aikaan 



 
 

 

 

Eurooppaa vastustamalla. Eurovaaleissa hajottavat voimat eivät kuitenkaan vahvistuneet, 
eivätkä ne pystyneet yhdistymäänkään. 
  
Suomen ulkomaankaupassa keskeisiä maita ovat Ruotsi ja Saksa, joihin suurin osa 
tavaroista menee. Ranskaan suuntautuva vienti on olematonta. Samalla Saksan tärkein 
kauppakumppani on Ranska. Nämä taloudet ovat hyvin tiiviisti integroituneita toisiinsa. 
  
Mitkä ovat sisämarkkinoiden hyödyntämättömät mahdollisuudet? Nykytilanteessa tähän 
näkökohtaan on kiinnitetty vain vähän huomiota. Suomessa eurooppalaisuus on vahvistunut 
ja tämä tarkoittaa toki erilaisia näkemyksiä Euroopasta, eurooppalaisuudesta, sekä 
sisämarkkinoista – ja hyvä niin. Eurooppa-foorumi on eurooppalaisuuden konkreettisimpia 
vahvistuksia. EU:n ja kauppapolitiikan osat ovat Suomen nykyhallituksen ohjelmassa 
elinkeinoelämän näkökulmasta erittäin hyviä. Suomen hallituksella on tällä hetkellä aika 
”eurooppalainen asento”. 
  
Komission uusi puheenjohtaja, Ursula von der Leyen, joutui valituksi tullessaan tekemään 
hyvin nopeasti sitoutumislistan, jonka tavoitteet ovat osittain ristiriitaisia keskenään. Listalla 
on Suomen kannalta hankalia esityksiä kuten eurooppalainen minimipalkka, joka meidän 
sopimisen kulttuuriamme (kolmikanta) vasten, on hankala asia. Mitä tapahtuu, jos EU:ssa 
oikeasti ensimmäisten 100 päivän aikana ehdotetaan lainsäädäntövälinettä, jolla luodaan 
Eurooppaan lakisääteiset minimipalkat? 
 
Tällä toimenpiteellä ravisteltaisiin aika lailla pohjoismaista hyvinvointimallia. Ehdotus 
eurooppalaisesta työttömyysvakuutusjärjestelmästä on samaten Suomelle äärimmäisen 
herkkiä ja hajottava esitys. Siksi Suomen ja sen hallituksen on aika hankala olla EU-
myönteinen tulevaisuudessa. Aiemmin Iso-Britannia piti huolen siitä, ettei saksalais-
ranskalainen agenda, joka sopii huonosti pohjoismaiseen malliin, dominoinut kaikkea 
päätöksentekoa ja sen valmistelua. Me suomalaiset joudumme lähivuosina pohtimaan 
suhdettamme Eurooppaan ja Euroopan unioniin hyvin perusteellisesti. 
 


