
Suomen ja Kiinan väliset kaupallis-taloudelliset konsultaatiot (Joint Commission) Helsingissä 
12.12.2019, yhteenveto suomalaisyrityksille 
 
Suomen ja Kiinan väliset kaupallis-taloudelliset konsultaatiot (taloudellis-teollis-tekninen [TTT] 
yhteiskomissio) järjestettiin 23. kerran Helsingissä 12.12.2019. Suomen delegaatiota johti UM:n 
Amerikan ja Aasian osaston päällikkö Piritta Asunmaa. Kiinan delegaation johtajana toimi 
kauppaministeriön (MOFCOM) Eurooppa-osaston päällikkö Zhai Qian. 
 
Alla on suomalaisyrityksille tarkoitettu yhteenveto keskusteluista asiakohdassa Brief presentations on 
recent developments in the business operating environment. 
 
Asiakohtaa varten Suomen puoli oli kerännyt huomioita Kiinassa toimivilta yrityksiltä EK:n ja 
kauppayhdistysten avulla, lisäksi hyödynnettiin EU-linjan mukaisia liiketoimintaympäristöä koskevia 
viestejä. Esille nostettiin mm. ulkomaisten yritysten tasapuolinen kohtelu, sääntelyn ennustettavuus, 
tekijänoikeudet, Kiinassa pian käyttöön otettava sosiaalinen luottoluokitusjärjestelmä, 
kyberturvallisuuteen liittyvät markkinoillepääsyesteet, työluvat ja elintarvikkeiden markkinoillepääsy. 
 
Kiinan puoli totesi Kiinan uudistuneen ja avautuneen merkittävästi viimeisten 40 vuoden aikana ja 
olevan yhä tiiviimmin yhteistyössä globaalin talouden kanssa. Kiina korosti, että investointiympäristöä 
arvioitaessa tulokset ovat olennaiset; prosessin aikana voi olla haasteita, mutta suurin osa 
suomalaisyrityksistä Kiinassa on menestynyt hyvin ja kasvanut. Myös Euroopan markkinoilla on 
kiinalaisyrityksillä vaikeuksia, mutta sen perusteella ei pidä sanoa liiketoimintaympäristöä huonoksi. 
EU-kauppakamarin Kiinasta tekemät analyysit Kiina kokee usein puolueellisiksi ja negatiivisiksi. Kiina 
haluaa kohdella kaikkia tasapuolisesti. MOFCOM lupasi analysoida Suomen puolen kommentteja ja 
vastata asianmukaisesti. 
 
Sianlihaa, naudanlihaa, siipikarjan lihaa ja metsämarjoja koskevan tilanteen osp Zhai uskoo ratkeavan 
pian, koska näille on paljon kysyntää Kiinassa. Hän totesi CIIEen osallistumisen hyväksi tavaksi 
edistää asioita. Myös tapaamiset kiinalaisten tukkuliikkeiden kanssa ja elintarvikealan suorat kontaktit 
kiinalaisten vastinparien kanssa ovat MOFCOMin näkemyksen mukaan hyödyksi. [Kokousta 
seuranneella lounaalla Suomen puolelta käytiin vielä läpi tilanne, ja Zhai lupasi MOFCOMin edistävän 
asiaa.] Samalla Zhai totesi, että myös EU:lla on rajoitteita kiinalaisille tuotteille ja teknologioille. 
Toivottavasti voidaan yhdessä EU:n kanssa edistää tasapuolista toimintaympäristöä. 
 
MOFCOM kertoi Kiinan viime aikoina tekemistä uudistuksista. Vuoden 2020 alusta astuu voimaan uusi 
laki ulkomaisista sijoituksista, ja sen puitteissa avoimuutta lisätään, ja investointien suojeluun otetaan 
kantaa. Piilohaasteita saattaa edelleen olla, mutta Kiina pyrkii poistamaan nämä ongelmat. 
Negatiivilistaa on lyhennetty joka vuosi, ja nyt sillä on enää 40 kohdetta. Vastaavasti Kiina on ottanut 
käyttöön ulkomaisten investointien suosituslistan, jolla oleville aloille myönnetään erilaisia etuisuuksia. 
Tullausaikoja on lyhennetty puoleen ja tullimaksuja laskettu. Kiina on menestynyt yhä paremmin 
investointiympäristöä koskevissa kansainvälisissä vertailuissa, ja sen tuorein sijoitus Maailmanpankin 
vertailussa on 31. 
 
Työlupia koskevan kysymyksen osalta Kiinan Helsingin suurlähetystön kaupallisen osaston edustaja 
totesi, että viisumisäännöksiä on viime vuosina muokattu jatkuvasti. Myöntämisaika on vain 4 
työpäivää, mikä on hyvin tehokasta Shengen-viisumiin verrattuna. Kiina on toteuttanut myös muita 
helpottavia toimia, kuten 72 ja 24 tunnin transit-lupa ilman viisumia. Helsingissä on toiminnassa 
viisumipalvelukeskus, joka on helpottanut prosessia monin tavoin. Työlupa-asioissa on Kiinassa 
osallisena useita ministeriöitä, ja se kytkeytyy myös Kiinan työmarkkinoiden hallintaan. Suurlähetystö 
ei ole aiemmin kuullut mainitun laisista ongelmista, ja vie asiaa eteenpäin. Osp Zhai arveli, että 
kyseessä saattavat olla yksittäistapaukset. Hän kehotti yrityksiä ilmoittamaan Suomen Pekingin-
suurlähetystön tai UM:n kautta Kiinan suurlähetystön kaupalliselle osastolle, jos vastaavia kokemuksia 
tulee esiin enemmän. 
 
Seuraavat kaupallis-taloudelliset konsultaatiot järjestetään Kiinassa joko vuonna 2020 tai 2021. 
 


