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Ison-Britannian EU-ero 
 

Elinkeinoelämän tavoitteena on laaja ja hyvin toimiva EU:n sisämarkkina. Ensisijainen tavoite on 
siksi Ison-Britannian säilyminen sen osana. Tämä edellyttää, että Britannia hyväksyy integroitunei-
den sisämarkkinoiden periaatteet koko prosessin ajan EU-jäsenyydestä mahdollisen siirtymävai-
heen kautta uuteen järjestelyyn. Jos neuvotteluiden lopputulemana on EU:n ja Britannian välinen 
vapaakauppasopimus, sen tulee olla unionin aiemmin neuvottelemia sopimuksia selvästi strategi-
sempi, taloudellisesti tiiviimpi ja poliittisempi. 
 
Näyttää siltä, ettei Suomi ole brexitistä taloudellisesti pahimmin kärsivien EU-maiden joukossa ja 
eron suorat vaikutukset Suomen bkt:hen jäänevät vähäisiksi. Paljon riippuu kuitenkin siitä, miten 
EU:sta eronneen Britannian ja EU:n kauppasuhteet määritellään. Keskeiset vaikutukset liittyvät 
tällä hetkellä epävarmuuteen. Pidemmällä tähtäimellä Britannian EU-erolla voi olla merkittäviä vai-
kutuksia EU:n tulevaisuuteen ja sen politiikkaan.  

1 Neuvotteluiden keskeiset kysymykset  

Oleellinen kysymys on, tuleeko Iso-Britannia jatkossakin olemaan osa EU:n sisämarkkinaa. Britan-
nian lähtökohtana on jäädä pois EU:n sisämarkkinoilta ja järjestää kauppasuhteet vapaakauppaso-
pimuksen avulla. Tämä tulee nähdä vain lähtölaukauksena neuvotteluille. 
 
EU:n sisäisältä tulevan muuttoliikkeen kontrollointi ja halu irtaantua EU:n yhteisistä säännöistä on 
neuvotteluissa Britannialle keskeisiä kysymyksiä.  
 
Pääministeri Mayn esittämä vapaakauppasopimus on kevyt keino järjestää taloussuhteet. Vapaa-
kauppasopimuksissa on keskitytty lähinnä poistamaan tulleja sekä vapauttamaan osittain julkisia 
hankintoja ja palvelukauppaa. Joissakin moderneissa vapaakauppasopimuksissa on mukana va-
paaehtoisuuteen perustuvaa sääntely-yhteistyötä. 
 
Nykyisin yritysten kohtaamat kaupanesteet liittyvät tullien sijaan maiden välisten sääntely-ympäris-
töjen eroihin, jotka johtavat erilaisiin teknisiin vaatimuksiin, määräyksiin ja standardeihin. EU:n si-
sämarkkinoilla yhtenäistetty lainsäädäntö pitää kaupanesteet minimissä, minkä vuoksi sisämarkki-
nat ovat pystyneet poistamaan näitä kaikista ongelmallisimpia kaupanesteitä paljon tehokkaammin 
kuin vapaakauppasopimukset. 

2 Vaikutukset EU:n politiikkaan 

Suomelle brexitiin liittyvä merkittävä tappio on samanmielisen kumppanin menettäminen useissa 
Euroopan unioniin liittyvissä kysymyksissä. Britannian EU-linjaukset, jotka koskevat mm. avointa 
markkinataloutta, kilpailukyvyn korostamista, parempaa sääntelyä sekä EU:n toiminnan tehosta-
mista, ovat olleet hyvin linjassa Suomen elinkeinoelämän tavoitteiden kanssa. Markkinaliberaali 
suuntaus tulee Britannian EU-eron myötä heikkenemään.  
 
EU:n yhtenäisyyttä hajottajia voimia on entistä enemmän ja näyttää siltä, että EU:n integraatio on 
kääntynyt. Yksi mahdollinen skenaario on, että EU:n integraation tiivistäminen halukkaiden maiden 
kesken lähtee nopeasti liikkeelle.  

3 Neuvotteluprosessi 

Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että EU:n ja Britannian neuvotteluprosessi kattaa kolme vai-
hetta: neuvottelut varsinaisesta EU-erosta, Britannian EU-eron ja uuden kauppasuhteen voimaan-
tulon välisestä siirtymävaiheesta sekä uudesta taloussuhteesta. Neuvotteluja käytäneen osittain 
limittäin.  
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Sen lisäksi että Britannian pitää määrittää kauppasuhteensa uudelleen EU:n kanssa, maan on teh-
tävä se myös kaikkien muiden kauppakumppaneidensa kanssa. Samalla EU joutuu tarkastele-
maan uudelleen sitoumuksensa ja sopimuksensa kolmansien maiden kanssa Britannian eron seu-
rauksena. Eroprosessin yhteydessä EU:n ja Britannian on kyettävä selventämään oikeuksiaan ja 
velvoitteitaan kolmansien maiden suuntaan mm. WTO:n osalta.  

4 EK:n pääviestit 

• Britannian ja EU:n välisiä tulevia neuvotteluita pitää käydä rakentavalla ja ratkaisuhakuisella ot-
teella. Britannian eroamisen käytännön toteutus tulee tehdä harkiten, mutta kuitenkin riittävän no-
peasti epävarmuuksien hälventämiseksi. 

• Elinkeinoelämän näkökulmasta tiiviiden taloussuhteiden ylläpitäminen Britanniaan on tärkeää. Eu-
roopan yhtenäisyys ja vahva, laaja sisämarkkina ovat suomalaisen elinkeinoelämän ensisijaiset 
tavoitteet käynnistyvissä neuvotteluissa. EU:n on huolehdittava jäljelle jäävien maiden sisämarkki-
noiden toimivuudesta. Tulevasta suhteesta neuvoteltaessa punaisena lankana on tavoitella mah-
dollisimman vähän muutoksia nykytilanteeseen. 

• EU:n integroituneet sisämarkkinat edellyttävät, että  
1) maiden välillä ei ole tulleja,  
2) yhteinen lainsäädäntö sekä sen kansallinen toimeenpano vähentävät EU:n sisällä käytävän 

kaupan rajoituksia,  
3) yhteinen tuomioistuin varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan oikein,  
4) yhteinen kilpailu- ja valtiontukipolitiikka luovat tasaista pelikenttää sekä 
5) resursseja yhdistetään unionin yhteiseksi eduksi EU:n budjetissa. 
Tavoite, että Britannia osallistuu jatkossakin EU:n sisämarkkinoille edellyttää, että se hyväksyy yllä 
olevat periaatteet koko prosessin ajan EU-jäsenyydestä mahdollisen siirtymävaiheen kautta uu-
teen taloussuhteeseen. Neuvotteluiden kolmivaiheisuus on kannatettava. 

• Jos neuvotteluiden lopputulemana on EU:n ja Britannian välinen vapaakauppasopimus, sen tulee 
olla unionin aiemmin neuvottelemia sopimuksia selvästi strategisempi, taloudellisesti tiiviimpi ja 
poliittisempi. Keskeinen uudistustarve koskee sääntely-yhteistyötä, jota pitää pyrkiä viemään uu-
delle tasolle. 

• Neuvotteluihin tarvitaan riittävä läpinäkyvyys ja elinkeinoelämää on kuultava neuvotteluprosessin 
kaikissa keskeisissä vaiheissa sekä kansallisella että EU-tasolla. 

• Suomen on oltava kehittämässä unionia aktiivisella ja ratkaisuhakuisella yhteistyöllä. Suomen ja 
suomalaisten toimijoiden tulee entistä vahvemmin viedä markkinaliberaaleja näkemyksiä eteen-
päin EU-instituutioissa muiden samanmielisten maiden kanssa. Samalla on löydettävä myös uusia 
kumppaneita perinteisen pohjoisen koalition ulkopuolelta. 

• On mahdollista, että Iso-Britannia kompensoi brexitin kielteisiä investointivaikutuksia esimerkiksi 
yritysverotuksen keventämisellä tai jos se jää sisämarkkinoiden ulkopuolelle, niin se voi haastaa 
EU:n yritysmyönteisemmällä lainsäädännöllä. Suomen tulee toimia niin, että yritysverotuksemme 
kilpailukykyisyys ei heikkene ja että EU:ssa kasvu ja työllisyys asetetaan etusijalle.  

• Suomessa on käytävä enemmän EU-keskustelua. Mahdollinen jäsenmaiden välinen leiriytyminen 
johtaa tilanteeseen, jossa meidänkin on tehtävä valintoja. Suomen hallituksen tulee varautua ryt-
minvaihdoksiin ja yllättäviin käänteisiin. 
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