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Aihe Selitys
Aikajänne

Mahdollinen 

vaikutus
Todennäköisyys

Tullimuodollisuudet Kun Britannia jättää tulliliiton, tullimuodollisuudet ja -valvonta monimutkaistuvat. 

Digitaalisista prosesseista huolimatta yritysten taakka lisääntyy. 

Tulliselvitysmenettelyt on tehtävä, kuten aina EU:n ulkopuolisten maiden kanssa 

(EORI-numero tarvitaan tulli-ilmoituksessa). Tulli on arvioinut, että uusista tuonti- 

ja vienti-ilmoituksista aiheutuu yrityksille lisäkustannuksia (vähintään 12–23 

miljoonaa euroa ja enintään 60–115 miljoonaa vuodessa). Lisäksi tulee olemaan 

infrastruktuureihin, varastointiin, henkilöstöön ja osaamiseen liittyviä puutteita, 

jotka voivat aiheuttaa viivästyksiä, keskeytyksiä ja lisäkustannuksia.

Lyhyt   Keskisuuri Suuri

Tullit Tulliliitosta lähteminen johtaa EU:n ja Britannian välisiin tuontitulleihin. Osa 

tulleista voidaan poistaa EU:n ja Britannian välisessä kauppasopimuksessa. 

Tullinalennuksista hyötyäkseen yrityksen on selvitettävä, onko tuote EU:n 

alkuperätuote ja annettava tullausmenettelyiden yhteydessä tästä 

alkuperäselvitys.

Lyhyt   Keskisuuri Suuri

Alkuperäsäännöt Alkuperäsäännöt ja siihen liittyvä kumulaatio määrittävät, voivatko tuotteet 

hyötyä esim. vapaakauppasopimuksissa neuvotelluista tullinalennuksista. 

Britanniasta hankitut tuotantopanokset saattavat vaikuttaa mahdollisuuteen 

saada EU:n alkuperä tai EU:sta hankitut tuotantopanokset voivat vaikuttaa 

mahdollisuuteen saada Ison-Britannian alkuperä siellä valmistettaville tuotteille. 

Tällä voi olla vaikutusta tullinalennusten hyödyntämiseen. 

Lyhyt   Keskisuuri Suuri

Verotus, erityisesti ALV Suomella ja Britannialla on kahdenvälinen verosopimus, jolla vältetään 

kaksinkertainen verotus verosopimuksen kattamissa tilanteissa. Verokilpailu 

saattaa lisääntyä, jos Britannia päättää alentaa verotusta tai muuttaa siihen 

liittyvää sääntelyä. Myös Britannian jääminen pois EU:n alv-alueesta tulee 

muuttamaan maahantuontiin liittyviä menettelytapoja ja hallinnollisia velvoitteita 

tulee lisää (muutoksia liikekumppanien välisiin sopimuksiin ja 

laskutus/raportointimenetelmiin). 

Lyhyt ja pitkä Pieni Pieni / keskisuuri
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Sopimukset Brexit vaikuttaa todennäköisesti joihinkin keskipitkän ja pitkäntähtäimen 

sopimuksellisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sillä brexit vaikuttaa sopimusten 

kattamien liiketoimintojen kustannuksiin. Lainsäädännön lausekkeita ja 

riidanratkaisumekanismeja voidaan myös joutua tarkastelemaan uudestaan.

Lyhyt   Pieni Suuri

Työvoima Työvoiman vapaan liikkuvuuden rajoittaminen vähentää yritysten 

mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa työvoimaa. Se vaikuttaa merkittävästi 

yritysten sisäiseen työvoiman liikkuvuuteen (suomalaisyritykset, joilla on 

investointeja Britanniassa), jota nykyään harjoitetaan työntekijöiden vapaan 

liikkuvuuden sääntöjen perusteella. Esimerkkejä mahdollisesta lisätaakasta ovat 

työluvat, ylimääräiset todistukset ja suorat rajoitukset työntekijöiden 

sijoittautumiselle. 

Lyhyt ja pitkä Pieni Keskisuuri  

Sosiaaliturva Brexitin jälkeen Britannia ei kuulu enää EU:n sosiaaliturvasääntelyn piiriin. Tämä 

voi johtaa siihen, että brittiläisten ja suomalaisten liikkuvien työntekijöiden 

sosiaaliturvamaksut joudutaan maksamaan kaksinkertaisesti. Ehdot, joiden 

mukaan EU:n jäsenmaiden sosiaaliturvasäännöt koskevat liikkuvia ihmisiä, 

muuttuvat, koskien mm. sairauspäivärahaa, äitiys- ja isyysavustuksia, 

työttömyysavustuksia.

Lyhyt   Pieni Keskisuuri   

Sääntely, tekniset 

kaupanesteet

Aluksi Britannian hallitus aikoo ottaa EU:n nykyisen lainsäädännön kansalliseksi 

lainsäädännökseen. Jos sääntely eriytyy tulevaisuudessa, se voi johtaa teknisiin 

kaupanesteisiin (esim. tavaroiden lisätestauksia ja tarkastuksia), joilla on 

vaikutusta yritystoimintaan. Siirtymäajan jälkeen Britanniassa myönnetyistä 

markkinointiluvista ja osa vaatimustenmukaisuustodistuksista eivät ole voimassa 

EU:ssa.

Pitkä Suuri Keskisuuri / suuri

Palveluliiketoiminta Sääntelyn eriytyminen johtaa ajan myötä uusiin esteisiin. Sääntely-ympäristö on 

erittäin tärkeä palveluliiketoiminnassa ja se koskettaa arkaluonteisia asioita kuten 

ammattipätevyyksien tunnustamista, digitaalisuutta, rahoituspalveluita, ihmisten 

liikkumista, palvelutoiminnan aloittamisen ja harjoittamisen ehtoja (esim. 

osakepääoman omistamista koskevia vaatimuksia ja monialatoimintaa koskevia 

rajoituksia) tai kiinteitä tulleja ja minimihintoja määritetyille palveluille.

Pitkä Keskisuuri Keskisuuri / suuri



5.10.2020

 3 (3)

Kilpailupolitiikka, 

valtiontuet, julkiset 

hankinnat

Vapaan kilpailun ehdot vaarantuvat, jos Britannian hallitus päättää antaa 

valtiontukea, rajoittaa julkisten hankintojen tarjouksia tai Britanniaa koskevia 

ammattipätenyyksiä tai ottaa käyttöön kotimaisuusvaatimuksia edistääkseen 

kotimaisia yrityksiä. 

Pitkä Pieni Pieni / keskisuuri

Datavirrat Britannian tarkoituksena on sisällyttää yleinen tietosuoja-asetus osaksi kansallista 

lainsäädäntöään. Siten se pyrkii varmistamaan, että komissio tekisi Britannian 

riittävästä tietosuojan tasosta päätöksen, jonka perusteella henkilötietoja olisi 

brexitin jälkeen mahdollista siirtää EU-alueelta Britanniaan (eli EU-alueen 

ulkopuolelle). Britannian tavoitteesta huolimatta tilanne voi muuttua 

myöhemmin ja johtaa eroavaisuuksiin tietosuojan tasossa. 

Keskipitkä Keskisuuri Pieni / keskisuuri

Vienti Britanniasta 

kolmansiin maihin

EU:n vapaakauppasopimusten hyötyjen poistaminen Britannialta vaikuttaa 

suomalaisyrityksiin, joilla on investointeja Britanniassa ja jotka vievät sieltä muille 

markkinoille. Britannian pitää neuvotella uudet sopimukset kolmansien maiden 

kanssa. 

Lyhyt   Suuri Suuri

Aineettomat oikeudet EU:n laajuiset aineettomat oikeudet kuten EU-tavaramerkki ja yhteisömalli eivät 

ulottuisi automaattisesti Britanniaan. Erilliset hakemukset tarvittaisiin sekä 

EU:hun että Britanniaan. 

Lyhyt   Pieni Suuri

Finanssisektori Keskeisimmät vaikutukset koskevat todennäköisesti yritysten sijoitustoimintaa ja 

rahoitusjärjestelyitä, ei niinkään vähittäisfinanssipalveluiden tarjontaa. Brexitillä 

voi siis olla vaikutuksia vientiyritysten rahoitusratkaisuihin.
Lyhyt   Pieni / keskisuuri Keskisuuri


