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Suomen talous on avoin kaupankäynnille
Noin 368 000 suomalaista työpaikkaa
on riippuvaisia viennistä Euroopan ulkopuolelle
Suomen ja Kanadan kauppa- ja investointisuhteet
ovat jo nyt läheiset

Numero 10
Palveluissa Kanada on Suomen
kymmenenneksi suurin kauppakumppani EU:n ulkopuolella

561 miljoonaa euroa
Suomen tavara- ja palvelukaupan ylijäämä Kanadan kanssa (2014)

932 miljoonaa euroa
Suomen vienti Kanadaan (2014)

372 miljoonaa euroa
Suomen tuonti Kanadasta (2014)
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Tullimaksut poistuvat suomalaiselta tavaravienniltä

Suomen tavaravienti Kanadaan: 481
miljoonaa euroa (2015)
CETA-sopimuksesta saadaan huomattavia
tullimaksujen säästöjä, kun 99 prosentista
kaikista tullinimikkeistä poistetaan tullit.
98 prosenttia poistetaan jo kun sopimus
tulee voimaan.
Suomi hyötyy, kun tullimaksut poistetaan
likipitäen kaikkien vientitavaroiden
kohdalta:
 Koneet ja sähkölaitteet
Suomen vienti Kanadaan: lähes 143
miljoonaa euroa (2015)
Tullit ovat keskimäärin pieniä mutta
tiettyjen tuotteiden kohdalla 9 prosenttia.
Suomalaiset yritykset saavat CETAsopimuksen myötä huomattavia säästöjä
paitsi tullimaksuissa myös siinä, ettei
niiden tarvitse tehdä päällekkäisiä testejä,
koska sopimuksen osapuolet tunnustavat
toistensa myöntämät
vaatimustenmukaisuustodistukset
esimerkiksi seuraavilla aloilla:
 koneet
 sähkölaitteet
 elektroniset laitteet.

Näillä toimialoilla päästään hyödyntämään
myös julkisia hankintoja ja
ammattityöntekijöiden liikkuvuutta
helpottavia CETA:n määräyksiä (ks. niistä
jäljempänä).
 Moottoriajoneuvot ja niiden osat
Suomen vienti Kanadaan: 64 miljoonaa
euroa (2015)
EU-mailta kannettavat vientitullit ovat
korkeintaan 9,5 prosenttia.
 Optiset ja lääketieteen kojeet
Suomen vienti Kanadaan: 52 miljoonaa
euroa (2015)
Kanada kantaa näistä tavaroista
korkeintaan 8,5 prosentin tullin.
 Kivennäispolttoaineet (myös maaöljy)
Suomen vienti Kanadaan: 38 miljoonaa
euroa (2015)
Vientitullit ovat korkeintaan 5 prosenttia.
Suomi vie tällä alalla Kanadaan lähinnä
raakaöljyä ja öljytuotteita.

3

Kanadan palvelumarkkinat
avautuvat suomalaisille yrityksille

Suomen palveluvienti Kanadaan: 218
miljoonaa euroa (2014)
Kanada on Suomen kymmenenneksi
suurin palveluvientikohde EU:n
ulkopuolella. Suomen palvelukauppa
Kanadan kanssa on selvästi ylijäämäinen.
Palveluista Suomi vie Kanadaan ennen
muuta televiestintäpalveluita.
Suomen palvelutuonti Kanadasta:
94 miljoonaa euroa (2014)
CETA-sopimus parantaa ja turvaa
suomalaisten yritysten pääsyä Kanadan
palvelumarkkinoille.

Esimerkiksi asiantuntijapalvelujen alalla
Kanada on poistanut erinäisiä
kansalaisuuteen ja asuinpaikkaan liittyviä
ammatinharjoittamisen rajoituksia
suomalaisilta





asianajajilta
kirjanpitäjiltä
arkkitehdeiltä ja
insinööreiltä.

CETA-sopimus tuo myös oikeusvarmuutta
EU:n palveluviejille: Kanada pitää
markkinansa nykyisen tasoisesti avoimina
EU:n yrityksille esimerkiksi




rahoituspalveluissa
televiestinnässä ja
posti- ja kuriiripalveluissa.
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Suomalaiset yritykset voivat kilpailla
useammista kanadalaisista julkisista hankinnoista

CETA-sopimuksen ansiosta suomalaiset
yritykset pääsevät Kanadan suurille
julkisten hankintojen markkinoille.
Sopimuksen ansiosta suomalaiset yritykset
voivat tehdä tarjouksia tavaroiden ja
palveluiden toimittamisesta kaikille
Kanadan hallinnon tasoille (sekä
liittovaltion, osavaltioiden että
paikallistasolla).

Kanada on lisäksi luvannut tehdä
tarjousmenettelystä avoimemman
julkaisemalla liittovaltion ja osavaltioiden
julkiset tarjouskilpailut yhdellä ja samalla
julkisten hankintojen verkkosivustolla.
Kanada on CETA-sopimuksessa tehnyt
julkisiin hankintoihin liittyvät sitoumukset,
jotka ovat laajimmat sen koskaan
antamat.

Suomella on erityisiä vahvuuksia
esimerkiksi ympäristönsuojelun
huipputekniikassa ja vihreän energian
alalla.

Suoja suomalaiselle
tutkimukselle ja luovalle toiminnalle

Suomi käyttää tutkimukseen ja
kehittämiseen 3,17 prosenttia
bruttokansantuotteestaan (2014)

Kanada saattaa tarjoamansa
tekijänoikeuksien suojan
kansainvälisten normien mukaiseksi.

Osuus on suurin kaikista EU:n
jäsenvaltioista.

Tämä on merkittävä saavutus, sillä se
suojaa EU:n luovien alojen henkistä
omaisuutta (taideteoksia, julkaisuja,
musiikkia ja tietokoneohjelmistoja) ja
myös sen levittämistä verkossa.

CETA antaa suomalaisille innovaatioille,
tekijänoikeuksille ja tavaramerkeille
samantasoisen suojan Kanadassa kuin
EU-maissakin.
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Suomalaisten ammattilaisten
on helpompi työskennellä Kanadassa

CETA-sopimuksessa on määräyksiä,
joiden ansiosta suomalaisten
ammattilaisten on helpompi työskennellä
Kanadassa (ja kanadalaisten Suomessa) ja
saada pätevyytensä tunnustetuksi. Tämä on
suuri plussa yrityksille, jotka

CETA tuo oikeusvarmuutta ja parantaa
selvästi palveluntarjoajien liikkuvuutta,
koska

 tarjoavat sellaisia palveluja kuin

 yritykset voivat lähettää työntekijöitään
suorittamaan koneisiin,
tietokoneohjelmistoihin ja laitteisiin
liittyviä myynninjälkeisiä palveluja

vietyihin koneisiin taikka tieto- ja
viestintätekniikan ohjelmistoihin
liittyvät myynninjälkeiset palvelut
 valmistavat monimutkaisia tuotteita,

joita varten tarvitaan myynninjälkeisiä
palveluja, kuten koneiden asennus- tai
huoltotehtäviä.

 keskeisten työntekijöiden siirtäminen

Atlantin toiselle puolelle helpottuu

 sopimus luo puitteet ammatillisten
tutkintojen tunnustamiselle säänneltyjen
ammattien osalta (esim. arkkitehdit ja
kirjanpitäjät).

Tästä voi olla erityistä hyötyä pienille ja
keskisuurille yrityksille, jotka eivät
välttämättä pysty palkkaamaan pysyvää
henkilöstöä suorittamaan palveluja suoraan
paikan päällä.
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Investoimisesta Suomen ja Kanadan välillä
tulee houkuttelevampaa

Suomen suorat ulkomaiset sijoitukset
Kanadaan: 1,5 miljardia euroa (2012)

Kanadan suorat ulkomaiset sijoitukset
Suomeen: 88 miljoonaa euroa (2012)

Kanadaan investoivia suomalaisyrityksiä:

Leijonanosa kanadalaisten investoinneista
Suomeen tapahtuu kaivosalalla.
Sijoituksia ovat tehneet esimerkiksi










Kone
Metso
Neste Oil
Wihuri
Stora Enso
Kemira
Nokia
Outotec

Suomalaisten yritysten on CETA:n
myötä helpompi investoida Kanadaan.
Kanada on näet luvannut nostaa selvästi
kynnystä, jonka ylittyessä on
tarkasteltava investointeja, joilla eikanadalaiset ostajat hankkivat kanadalaisen
yrityksen omistukseensa (kynnyssumma
nousi 354 miljoonasta Kanadan dollarista
(247,26 milj. euroa) 1,5 miljardiin
Kanadan dollariin (1,4 mrd. euroa)).






Agnico-Eagle Mines
Inmet
First Quantum Minerals
Cameco Corp

Cameco Corp investoi vuonna 2011
Suomeen 45 miljoonaa euroa, kun se teki
sijoituksen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö
Oyj:n uraanintalteenottolaitoksen
suunnitteluun ja rakentamiseen.
Myös kanadalainen suuryritys
Bombardier toimii Suomessa: se on
rakentanut Rovaniemelle yhden maailman
suurimmista moottorikelkkatehtaista.
Suomella ja Kanadalla ei ole keskinäistä
kahdenvälistä investointisuojasopimusta.
Sen takia CETA-sopimuksen
investointisuojaa ja riitojenratkaisua
koskevilla määräyksillä on erityisen suuri
merkitys investointeja Kanadaan tekeville
suomalaisille ja investointeja Suomeen
tekeville kanadalaisille.
Kun CETA tulee lopullisesti voimaan,
nämä määräykset tarjoavat suomalaisille
ja kanadalaisille sijoittajille lisää
ennustettavuutta ja avoimuutta sekä
suojaa niiden Kanadaan ja Suomeen
tekemille investoinneille.
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Suomalaisten pienyritysten on helpompi
lisätä vientiään Kanadaan

Suomalaiset pienyritykset ovat hyvin
vientisuuntautuneita. Niiden osuus
suomalaisista viejistä on 91 prosenttia.
Nämä yritykset saavat CETAsopimuksesta täyden hyödyn.
Kun kaupan esteitä vähennetään,
tullimaksuja poistetaan, tullimenettelyjä
yksinkertaistetaan ja teknisistä
vaatimuksista tulee vertailukelpoisempia,
vieminen on helpompaa ja halvempaa.
Sen ansiosta pienet yritykset voivat
 kilpailla helpommin suurten yritysten
kanssa
 myydä molemmilla markkinoilla samaa
tuotetta (tai pienemmin muutoksin)

 niiden tarpeet otetaan huomioon
sähköisessä kaupankäynnissä
 julkisia hankintoja koskevien
tarjouskilpailujen tiedot tulevat
paremmin saataville
 käyttöön otetaan
investointituomioistuinjärjestelmä.
CETA-sopimuksen
investointituomioistuinjärjestelmää
koskevat määräykset nopeuttavat pienten
yritysten nostamien kanteiden käsittelyä ja
vähentävät siitä niille koituvia
kustannuksia.

 lisätä osallistumistaan toimitusketjuihin
ja sähköiseen kaupankäyntiin.

Pienten yritysten CETA-sopimuksesta
saamaa hyötyä lisäävät tietyt
sopimusmääräykset:
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