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Kiinan yhteiskunnan nopea murros 
tuo laajoja muutoksia maan oikeus-
järjestelmään ja lainsäädäntöön. Si-
tä tietoa ja tietämystä tarvitsevat 
kaikki Kiinan markkinoilla tai Aasi-
an-kaupassa mukana olevat suoma-
laisyritykset.

”Kiinassa ovat parhaillaan esillä 
esimerkiksi työntekijöiden perus-
oikeudet, ympäristöoikeus ja tek-
nisiin ja tekijäinoikeuksiin liittyvät 
IPR-säädökset”, Helsingin yliopis-
ton oikeustieteellisen tiedekun-

nan dekaani Kimmo Nuotio sanoo.
Helsingin yliopisto ja muutamat 

muutkin suomalaiset yliopistot ovat 
luoneet toimivat yhteistyösuhteet 
moniin kiinalaisiin yliopistoihin.

”Tarvitsemme enemmän ja laa-
jemmin tietoa toistemme yhteis-
kunnista”, Kimmo Nuotio sanoo.

Helsingin yliopisto on rakentanut 
nopeasti kahdenväliset suhteet Pe-
kingissä ja Shanghaissa toimiviin 
Kiinan johtaviin yliopistoihin. Tut-
kijavaihto on käynnissä ja opiskeli-
joita liikkuu kumpaankin suuntaan.

”Olemme luoneet yhteistyösuh-

teet yliopistoihin ja Kiinan tiedeaka-
temiaan. Lisäksi seitsemän yliopis-
ton ja oikeuspoliittisten tutkimuslai-
toksen voimin on perustettu Kiinan 
oikeuteen erikostunut keskus, jota 
johtaa professori Ulla Liukkunen”, 
dekaani Nuotio sanoo.

”Tarkoituksemme on luoda Hel-
singistä kansainvälinen ”hub” 
eli solmukohta, jossa voi opiskel-
la Kiinan oikeusjärjestelmää, lain-
säädäntöä ja oikeustiedettä”, Nuo-
tio sanoo.

Tämä olisi Suomelle selkeä kilpai-
luetu. Nuotion mukaan ulkoisia ta-
loussuhteita edistävä Team Finland 

on perillä oikeustieteen laitosten yh-
teistyöstä.

”sUomen ja Kiinan välillä tarvitaan 
kaksisuuntaista liikennettä ja tietoa 
molemmista yhteiskunnista”, sanoo 
maiden yliopistojen väliseen yhteistyö-
hön vahvasti kannustanut Koneen hal-
lituksen puheenjohtaja Antti Herlin.

”Kiinassa pitää olla käsitys siitä, 
kuinka pohjoismainen demokratia 
ja yhteiskunta toimivat. Meidän pi-
tää tietää kuinka Kiinan yhteiskunta 
toimii ja muuttuu. Kiina on siitä har-
vinainen maa, että ongelmiin suh-
taudutaan vakavasti ja että niiden 

ratkaisuun etsitään parhaita käy-
täntöjä kaikkialta.”

Koneella ja sadoilla pienemmillä 
suomalaisyrityksillä on pysyvä ja-
lansija Kiinassa. ”Kiinan merkitys 
kansainvälisessä taloudessa kasvaa 
edelleen, siksi meillä pitää olla hyvä 
asioiden tuntemus”, Herlin sanoo.

”Yliopistotason yhteistyö on vas-
tavuoroista. Oikeustieteen yhteyksi-
en luomisessa avainhenkilöitä ovat 
olleet dekaani Kimmo Nuotio sekä 
KHO:n entinen presidentti Pekka 
Hallberg. Hallberg on vienyt oike-
usvaltio-ajattelua maihin, joissa si-
tä ei ole”; Herlin tähdentää.

Oikeusperusta on tunnettava hyvin

Ilkka Lampi
ilkka.lampi@kauppalehti.fi

Alkuvuoden hidastumisten jälkeen 
Kiinan talous on taas vahvemmin 
raiteillaan.

”Kiinassa on meneillään laaja yh-
teiskunnan ja talouden muutosten ja 
sopeutumisen prosessi. Talous kas-
vaa yhä yli 7,5 prosentin vauhtia vie-
lä pitkään”, Helsingin yliopiston tut-
kijatohtori Yifeng Chen sanoo.

”Vientiteollisen sektorin vien-
ti kehittyneisiin talouksiin on las-
kenut, mutta vienti kehittyvien ta-
louksien markkinoille on kasvanut.”

Kiinan odotetaan palaavan lähi-
viikkoina takaisin palveluita ja ict-
alaa koskeviin kauppapoliittisiin 
neuvotteluihin. Yhdysvaltain ja 19 
muun WTO-maan ja Kiinan väliset 
palvelukaupan TiSA-neuvottelut 
katkesivat heinäkuussa, mutta nyt 
Kiina liputtaa neuvottelujen jatka-
misen puolesta.

Kiina aikoo nopeuttaa talouden 
avautumiseen liittyviä prosesseja, 
koska nykyinen vientiteollinen mal-
li ei takaa riittävää kasvua eikä vas-
taa kansalaisten  elintaso- ja tasa-ar-
vovaatimuksia, sanovat useat kiina-
laiset ja suomalaiset asiantuntijat.

Tähän liittyy myös viikonvaih-

teessa virallisesti avattu Shanghain 
vapaakauppa-alue. Shanghaista tu-
lee Hongkongin tapaan eritystalous-
alue, jolla toteutetaan odotettuja ra-
hoitusjärjestelyjen vapauttamiseen 
liittyviä toimia.

Niitä ovat ulkomaisten rahasto-
yhtiöiden ja esimerkiksi hedge-ra-
hastojen toiminnan salliminen as-
teittain. Esiasteisiin kuuluu Kiinan 
omiin joukkovelkakirjoihin liitty-
vän futuurikaupan avaaminen 18 
vuoden tauon jälkeen.

TeKnisen ja palvelukaupan TiSA-
neuvottelujen jatkaminen on Kii-
nalle tärkeää, koska Kiina on maa-
ilman johtava ict-laitteiden viejä. 

TiSA-neuvottelut polkaistiin käyn-
tiin 21 maan kesken sen jälkeen, kun 
vuoden 2008 globaali kriisi jäähdyt-
ti maailmankaupan esteitä raivaavat 
WTO-neuvottelut horrokseen.

Kiinan intressi monenkeskiseen 
TiSA-sopimukseen ja kaupan estei-
den poistamiseen on varmaa, kos-
ka globaalin palvelukaupan arvo on 
yli 4 000 miljardia dollaria. Kiinalla 
on siitä melkoinen siivu. Sopimuk-
sen mahdollisella syntymisellä on 
vaikutusta myös suomalaisten yri-
tysten ulkomaankauppaan Kiinan 
kanssa ja toimintaan paikan päällä 
Kiinassa.

Kiinassa ja sen ulkopuolella on ar-
vioitu, että joitakin taloudellisten 
kehitysvoimien vapauttamiseen liit-
tyviä päätöksiä julkistetaan marras-
kuussa, jolloin Pekingissä on koolla 
kommunistisen puolueen keskusko-
mitean täysistunto.

Yifeng Chen ei odota marraskuul-
ta erillisiä mullistuksia, koska ny-
kyistenkin muutosten hallitsemi-
nen on vaativaa.

”Yhteiskuntaan halutaan avoi-
muutta ja tasa-arvoa ja taloudessa 
halutaan lisätä kotimaista kysyn-
tää ja kulutusta kaukaista maaseu-
tua myöten.”

Talouden vireillä olevat merkittä-
vät uudistukset liittyvät muun mu-
assa yksityispankkien sallimiseen, 
sääntelyn keventämiseen ja koti-
maisen kaupan lisäämiseen. Val-
tion roolia elinkeinoelämässä vä-
hennetään.

Kolme vuotta Helsingin yliopis-
ton oikeustieteellisen tiedekun-
nan tutkijatohtorina vaikuttaneen 
Chenin arvion mukaan Kiinan joh-
don on käsiteltävä nyt julkisesti yhä 
enemmän myös tulonjakoon, tasa-
arvoon ja ympäristön pilaantumi-
seen liittyviä asioita.

”Politiikkaan tulee lisää yhteis-
kunnallisia ja sosiaalisia elementte-
jä”; Chen näkee.

Kiinan talous palasi raiteilleen
Kiina aikoo  
keventää talouden 
sääntelyä lisää-
mällä yksityisen 
sektorin osuutta ja 
vapauttamalla  
asteittain rahoi-
tusmarkkinoita.
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Kehittyneet taloudet Kiina

Kulutusta edistetään. Palvelujen osuus Kiinan bruttokansantuotteesta on vielä kaukana EU:n, Yhdysaltain 
tai jopa Intian tasosta. Kulutustavaraa tuotetaan nykyisin nimenomaan kotimaan markkinoille, jotta kaikki pää-
sevät nauttimaan elintason noususta.
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